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PREAMBULE SOCIAAL PLAN ALLIADE1 

 

Alliade heeft haar strategisch beleid in 2020 opnieuw bepaald. De jaren daarvoor stonden te veel in het teken van 

ondernemerschap en het zoeken naar nieuwe verdienmodellen in de zorg.  

Bij de strategische herijking is het accent gelegd op het realiseren van goede cliëntgerichte zorg voor kwetsbare 

ouderen en mensen met een (lichte) verstandelijke beperking.  

De missie van Alliade is dat zij haar cliënten in staat stelt: goed en zinvol te kunnen leven, thuis of in een van de 

(gespecialiseerde) (woon)locaties van Alliade.  

Daarbij geldt als visie “samen doen wat wel kan”, waarbij zo veel mogelijk wordt uitgegaan van de eigen regie. De 

eigen regie van de cliënt die immers zelf zo veel mogelijk beslissingen wil kunnen nemen over zijn/haar eigen leven. 

Maar ook van de medewerkers, die deskundig zijn en - binnen de regels van hun beroep en de kaders van Alliade - 

de professionele ruimte hebben om samen met hun cliënten te bepalen wat nodig is.  

Om die missie en visie te kunnen realiseren, werkt geheel Alliade met drie kernwaarden: “nabij”, “verantwoordelijk” 

en “betrouwbaar.” Die kernwaarden gelden bij de zorg voor cliënten, maar ook bij het omgaan van alle 

medewerkers met elkaar.  

 

In de strategische ambitie van Alliade “vertrouwen winnen door te doen waar we voor zijn” zijn die kernwaarden 

goed herkenbaar. Het gedrag dat bij die kernwaarden past en nodig is om de strategische ambitie te realiseren, kan 

in drie speerpunten worden samengevat: “verbinden”, “versimpelen” en “versterken”  

Bij verbinden gaat het over hoe we met elkaar binnen Alliade en met de omgeving omgaan.  

Het versimpelen is gericht op: terug naar de kern, een eenvoudige organisatiestructuur, een duidelijke portfolio, 

afbakenen werkgebied en tenslotte focus in expertise en competenties. 

Bij versterken gaat het om gericht aandacht geven aan wat nodig is, versterken van medezeggenschap van cliënten 

én medewerkers en het organiseren van een kritische dialoog. 

Deze 3 “V’s” gelden voor medewerkers, cliënten, voor de rol en plaats van Alliade naar de maatschappij en natuurlijk 

ook voor de bedrijfsvoering.  

 

De strategische ambitie van Alliade zal ook organisatiewijzigingen met zich mee kunnen brengen, alhoewel op dit 

moment geen grootscheepse reorganisaties worden voorzien.  

Bij elke organisatieaanpassing, hoe klein of groot ook, is het wenselijk dat de daarbij betrokken medewerkers 

duidelijkheid hebben over hoe de eventuele personele gevolgen daarvan worden opgevangen. Met dat doel is het 

onderliggende Doorlopend Sociaal Plan in goed overleg met de werknemersorganisaties opgesteld. Ook in het 

Sociaal Plan komt de gedeelde verantwoordelijkheid van de werkgever én van de betrokken medewerkers bij 

organisatieaanpassingen tot uitdrukking.  

De in dit Sociaal Plan geboden regelingen en faciliteiten maken het voor de betrokken medewerkers mogelijk daarbij 

al in een vroeg stadium de eigen regie te nemen voor hun toekomst bij Alliade of soms daarbuiten.  

 

Vincent Maas en Elze Vonk 

Raad van bestuur Alliade  

 
1 Deze preambule maakt als zodanig geen onderdeel uit van het Sociaal Plan, maar schetst zeer beknopt de visie van 
de raad van bestuur op de organisatieontwikkeling van Alliade. De tekst van de preambule komt dan ook - anders 
dan het Sociaal Plan zelf - alleen voor rekening van de Alliade. Het Sociaal Plan is in goed overleg tussen Alliade en 
alle 4 betrokken werknemersorganisaties tot stand gekomen. De tekst daarvan wordt dan ook door de werkgever én 
alle 4 werknemersorganisaties onderschreven. 
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HOOFDSTUK 2: ALGEMENE BEPALINGEN 

2.1 Bevorderen mobiliteit 

Werkgever Zorggroep Alliade (hierna: Alliade) bevordert de interne personele mobiliteit, 

bewustwording daarop van werknemers, vacaturevervulling en deskundigheidsbevordering. 

Werknemers worden zo ingezet dat hun deskundigheid zo goed mogelijk tot zijn recht komt. 

Werknemers werken hier actief en constructief aan mee en kunnen zo eventuele 

boventalligheid helpen voorkomen.  

2.2  Voorgenomen organisatieverandering 

Alliade legt een voorgenomen organisatieverandering ter advisering voor aan de centrale 

ondernemingsraad (COR) conform de WOR en de geldende cao's (GHZ, VVT en GGZ), inclusief 

beweegredenen en een globaal overzicht van personele consequenties en te nemen 

maatregelen. 

2.3 Voorkòmen boventalligheid 

Alliade onderzoekt, voordat werknemers boventallig verklaard worden, of dit kan worden 

voorkomen of beperkt door (gedeeltelijke) aanpassing van tijdelijke dienstverbanden 

(flexibele schil) en in beeld zijnde natuurlijk verloop. De procedures en faciliteiten uit dit 

Sociaal Plan worden toegepast als de organisatieaanpassing niet of niet volledig op basis van 

vrijwillige interne mobiliteit kan worden gerealiseerd.  

Voor Alliade en werknemer geldt een inspanningsverplichting om in redelijkheid, billijkheid 

en te goeder trouw mee te werken aan de uitvoering van dit Sociaal Plan en tot een oplossing 

te komen in situaties van boventalligheid waarbij geen passende functie aanwezig is. Als er 

functies verdwijnen of in omvang verminderen als gevolg van een reorganisatie zal Alliade 

zich inspannen om boventalligheid te voorkomen of te beperken door werknemers, waar 

mogelijk, in een passende functie te herplaatsen en/of vrijwillig vertrek te bevorderen. Er is 

geen sprake van gedwongen ontslagen.  

2.4 Verplichtingen werknemer en werkgever 

De werkgever is verplicht zo veel mogelijk werknemers te herplaatsen wanneer passende 

functies beschikbaar zijn; actieve medewerking te verlenen aan het opstellen en uitvoeren 

van individuele mobiliteitsplannen en eventueel om-, her en bijscholing aan te bieden 

wanneer dat de kans op een passende functie vergroot. Indien de werkgever hieraan naar 

de mening van een werknemer weigert mee te werken, kan de werknemer zich met zijn 

klacht tot de Adviescommissie Sociale Begeleiding wenden.  

De werknemer is verplicht mee te werken aan herplaatsing in een passende functie bij 

Alliade, aan het uitvoeren van zijn in overleg met hem opgestelde individuele mobiliteitsplan, 

aan eventuele naar het oordeel van de werkgever noodzakelijke om-, her- en bijscholing en 

aan het verrichten van tijdelijke werkzaamheden na boventalligverklaring. Als de werknemer 

hieraan naar de mening van de werkgever weigert mee te werken, kan de werkgever sancties 

treffen en bij blijvend weigeren eventueel zelfs overgaan tot een ontslagprocedure. Maar 

voordat er sancties getroffen worden, vraagt Alliade hierover advies aan de Adviescommissie 

Sociale Begeleiding. 
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2.5 Overgang van cao 

Dit Sociaal Plan gaat uit van wat er is vastgelegd in de vigerende rechtspositie en de 

individuele arbeidsovereenkomst, zoals deze bestaat op het moment van de 

organisatieverandering. Als een werknemer in het kader van een reorganisatie naar een 

bedrijfsonderdeel of functie overgaat waarop een andere cao van toepassing is dan de cao 

waaronder de werknemer viel voor de organisatieaanpassing en de werknemer daarom 

overgaat naar een andere cao, dan geldt dat de werknemer er per saldo door de overgang 

van cao niet op achteruit gaat. De hoofdelementen daarvan, waaronder de salarisgarantie, 

zijn nader uitgewerkt in paragraaf 5.6 en in hoofdstuk 10 van dit Sociaal Plan.  

 

2.6 Overleg bij het niet onverkort kunnen uitvoeren van het Sociaal Plan 

Wanneer sprake is van ernstige financiële problemen en/of een aanzienlijk deel van de 

zorgcontracten bij Alliade verdwijnt, waardoor het voortbestaan van Alliade wordt bedreigd, 

zal de Raad van Bestuur de werknemersorganisaties direct informeren en uitnodigen voor 

overleg daarover. Ook in andere situaties waarbij Alliade van mening is dat het Sociaal Plan 

niet onverkort uitgevoerd kan worden, worden de vakbonden daarover geïnformeerd en 

uitgenodigd voor overleg daarover.  

In dit overleg kan door één of meerdere partijen de conclusie worden getrokken dat het 

Sociaal Plan voor deze situatie niet toereikend is en dient te worden opengebroken of dat er 

een addendum op het Sociaal Plan moet worden afgesproken. In dat geval treden partijen bij 

dit Sociaal Plan op zo kort mogelijke termijn met elkaar in overleg teneinde over een nieuw 

Sociaal Plan of een addendum overeenstemming te bereiken.  

 

2.7 Overleg tussen Alliade en vakbonden 

Naast het bepaalde in artikel 2.6 treden partijen, indien gewenst door één van de partijen, 

tenminste eenmaal per jaar in overleg over de voortgang en eventuele bijstelling van het 

Sociaal Plan op grond van nieuwe regelgeving, nieuwe cao-afspraken en/of nieuwe inzichten. 

Daarbij worden jaarlijks ook de bevindingen van de Adviescommissie Sociale Begeleiding 

besproken. Eén of twee leden van de COR kunnen als toehoorder aan dit overleg deelnemen. 

 

2.8 Bijzondere aandachtspunten 

Alliade zal specifiek aandacht besteden aan werknemers met een verminderde kans op de 

arbeidsmarkt, zoals oudere werknemers en werknemers die (deels) arbeidsongeschikt zijn.  

 

2.9 Toegang tot het Sociaal Plan  

Iedere werknemer die valt onder het Sociaal Plan krijgt een digitaal exemplaar toegestuurd. 

Op verzoek kan dit ook een papieren versie zijn. Daarnaast is het Sociaal Plan altijd in te zien 

via het intranet van Alliade.  

 

2.10 Informatie tijdens trajecten 

Tijdens organisatieveranderingstrajecten worden de werknemers en de COR zo volledig 

mogelijk door Alliade geïnformeerd over de ontwikkelingen en de stand van zaken.  Ook de 

betrokken vakorganisaties zullen worden geïnformeerd. 
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2.11 Alliade stelt een Adviescommissie Sociale Begeleiding in 

Wanneer Alliade vindt dat een werknemer zich onvoldoende houdt aan de verplichtingen die 

voor hem uit het Sociaal Plan voortvloeien, zal de werkgever advies vragen aan de 

Adviescommissie Sociale Begeleiding voordat er maatregelen worden genomen. 

Ook de werknemer die valt onder het Sociaal Plan maar vindt dat het Sociaal Plan niet goed 

op hem is toegepast, kan hier advies over vragen aan de Adviescommissie Sociale 

Begeleiding. De adviescommissie kan geen advies geven over de organisatieaanpassing en 

het formatieplaatsen zelf. Het adviesrecht daarover is voorbehouden aan de COR.  

2.12 Werkingssfeer  

Dit Sociaal Plan is alleen van toepassing op reorganisaties waarvoor in de periode van 1 juli 

2021 t/m 30 juni 2024 een adviesaanvraag bij de Ondernemingsraad is ingediend conform 

artikel 25 lid 1 sub c t/m f van de Wet op de Ondernemingsraden én ten gevolge van deze 

reorganisatie sprake is van boventalligheid en/of te verwachten onvrijwillige verandering van 

functie, werkplek, dan wel van herplaatsing. 

Dit Sociaal Plan is niet van toepassing op een overgang van onderneming van onderdelen van 

Alliade en/of door Alliade van (onderdelen van) andere ondernemingen. Daarover worden 

alsdan aparte afspraken gemaakt. 

Dit Sociaal Plan is van toepassing op de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd bij Alliade of bij de BV OuderenPsychiatrieFriesland (OPF). 

Dit Sociaal Plan is niet van toepassing op: 

• werknemers met een tijdelijk dienstverband;

• werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of overschreden;

• leden van de raad van bestuur en uurdocenten;

• de werknemer van wie de arbeidsovereenkomst eindigt bij tekortkomingen in de

nakoming van verplichtingen of vanwege dringende reden (het Burgerlijk Wetboek

7:678 verstaat hieronder de aanwezigheid van zodanige daden, eigenschappen of

gedragingen van de werknemer dat de werkgever in redelijkheid de

arbeidsovereenkomst niet in stand kan laten), na twee jaar arbeidsongeschiktheid; of

bij pensionering;

• de werknemer die op eigen initiatief de arbeidsovereenkomst opzegt en waarvan de

opzegging geen verband houdt met de organisatieverandering.

2.13  Geldigheidsduur 

Dit Sociaal Plan gaat in op 1 juli 2021 en is geldig tot 1 juli 2024. De geldigheidsduur van dit 

Sociaal Plan wordt steeds stilzwijgend met één jaar voortgezet, tenzij het tenminste vier 

maanden van tevoren door één van de partijen schriftelijk is opgezegd. Als één van de 

partijen het Sociaal Plan opzegt gaan partijen zo snel mogelijk met elkaar in overleg met de 

intentie een nieuw Doorlopend Sociaal Plan overeen te komen.  

Dit Sociaal Plan vervangt per datum ondertekening alle eerdere Sociale Plannen van de 

(rechtsvoorgangers van de) Stichting Alliade. 

Al bestaande concrete aanspraken van een werknemer, voortvloeiende uit eerdere Sociale 

Plannen, blijven wel van kracht.  
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2.14    Hardheidsclausule 

In gevallen waarin de toepassing van het Sociaal Plan leidt tot een onbillijke situatie voor de 

individuele werknemer zal Alliade in een voor de werknemer gunstige zin van dit Sociaal Plan 

afwijken. 

2.15 Regie en kosten Sociaal Plan  

De regie over de uitvoering van dit Sociaal Plan is belegd bij de Raad van Bestuur, die ervoor 

zorgt dat het Sociaal Plan op de juiste manier wordt uitgevoerd.  

De kosten voor de uitvoer van dit Sociaal Plan zijn voor rekening van de werkgever en kunnen 

niet verhaald worden op de werknemer.  



Doorlopend Sociaal Plan Zorggroep Alliade 
Definitief 25 mei 2021 

11 

HOOFDSTUK 3: PROCEDUREAFSPRAKEN BIJ REORGANISATIE 

Met een reorganisatie wordt in dit Sociaal Plan bedoeld:  

Een verandering in de organisatie als gevolg van een besluit van of namens de Raad van 

Bestuur met rechtspositionele gevolgen voor één of meer werknemers.  

3.1 (Nieuwe) organisatiestructuur en formatieplaatsenplan 

Eerst wordt vastgesteld wat de bedrijfsvestiging is waarbinnen de reorganisatie plaatsvindt. 

Dit kan heel Alliade zijn, maar ook een gemeente of een zelfstandig bedrijfsonderdeel. Hierbij 

worden de definities van het UWV gehanteerd. Wat de bedrijfsvestiging is, wordt in de 

adviesaanvraag over de reorganisatie vermeld. Als er wordt gekozen voor een afzonderlijke 

locatie als bedrijfsvestiging moet dit in sommige gevallen worden overeengekomen met de 

COR.  

Bij een reorganisatie stelt Alliade de (nieuwe) organisatiestructuur op en maakt hier een 

formatieplaatsenplan bij. In het formatieplaatsenplan staat een overzicht van functies en 

aantal formatieplaatsen in de nieuwe situatie met een globale omschrijving van functie-

inhoud en functie-eisen en het (indicatieve) functie-/salarisniveau van deze functies. Zo 

mogelijk wordt daarbij ook al een transitieoverzicht verstrekt van de huidige en van de 

nieuwe functies en de uitwisselbaarheid daarvan. Bij dit plan wordt aangegeven of er naar 

verwachting boventalligheid ontstaat, en of er werknemers zijn waarvan de verwachting is 

dat er binnen de voor hen geldende herplaatsingstermijn geen herplaatsing bij Alliade 

mogelijk is.  

3.2    Besluitvorming 

De werkgever zal – indien sprake is van een belangrijke organisatiewijziging - de (nieuwe) 

organisatiestructuur en het daarbij behorende formatieplaatsenplan en stappenplan 

conform artikel 25 lid 1 van de WOR voor advies voorleggen aan de centrale 

ondernemingsraad. Nadat de COR advies heeft uitgebracht of de termijn daarvoor is 

verstreken, neemt de Raad van Bestuur een definitief besluit over de organisatiewijziging. 

Dit vastgestelde reorganisatiebesluit wordt aan de COR bekend gemaakt. 

3.3    Vaststellen boventalligheid  

Het boventallig verklaren van werknemers wordt gedaan op basis van afspiegeling (zie 

definitie) per categorie uitwisselbare functies zoals aangegeven in het formatieplaatsenplan 

binnen de bedrijfsvestiging (onderneming, zelfstandig bedrijfsonderdeel of gemeente), zoals 

omschreven in het reorganisatiebesluit van de Raad van Bestuur. Van boventalligheid is pas 

sprake als dit schriftelijk met redenen omkleed door de werkgever aan de werknemer is 

medegedeeld.  

Als peildatum voor de afspiegeling geldt de datum waarop het desbetreffende 

reorganisatieplan inclusief formatieplaatsenplan definitief door of namens de Raad van 

Bestuur wordt vastgesteld. De werknemers die boventallig worden verklaard krijgen 

daarmee ook de status van herplaatsingskandidaat. 
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HOOFDSTUK 4: (HER)PLAATSING  

 
Als primair uitgangspunt geldt dat de werknemer zijn functie volgt of een gelijkwaardige/ 

uitwisselbare functie krijgt. Als er in de nieuwe organisatiestructuur plek is voor minder 

werknemers wordt er door afspiegeling bepaald welke werknemers direct geplaatst 

worden, en welke werknemers boventallig verklaard worden. Hiervoor wordt in alle 

uitwisselbare functies in de bedrijfsvestiging het afspiegelingsbeginsel van het UWV 

gehanteerd. Als er sprake is van gelijke anciënniteit vindt plaatsing plaats op basis van 

geschiktheid. Iedere werknemer die direct in de nieuwe organisatie kan worden geplaatst, 

wordt niet boventallig verklaard. Werknemers die niet direct worden geplaatst worden 

boventallig verklaard, en daarmee ook herplaatsingskandidaat.   

4.1 Belangstellingsregistratie 

Met elke herplaatsingskandidaat vindt – tenzij de bij de reorganisatie betrokken groep 

betrokken medewerkers daarvoor te groot is - een belangstellingsgesprek plaats om te 

verkennen welke herplaatsingsmogelijkheden en -wensen er zijn. Bij een grote groep bij de 

reorganisatie betrokken medewerkers kan de belangstellingsregistratie ook op andere wijze 

plaats vinden. Echter ook in dat geval zal aan een verzoek tot een gesprek door een 

individuele medewerker in beginsel worden voldaan.  

Deze registratie geeft inzicht in wensen en mogelijkheden in de loopbaan van de werknemer. 

Gevraagd wordt naar de belangstelling van de werknemer voor een andere functie, werkplek 

en/of contractomvang.  

Het is ook een moment om stil te staan bij vragen van de werknemer over zijn toekomst. 

Dergelijke vragen worden – afhankelijk van de aard - door het mobiliteits-/loopbaancentrum 

of de betrokken HR-adviseur beantwoord. De werknemer kan ook vragen om een 

mobiliteitsgesprek bij het mobiliteits-/loopbaancentrum. In het gesprek wordt verkend, 

besproken en afgesproken wat de werknemer kan doen om naar een andere functie binnen 

Alliade te komen en welke ondersteuning het mobiliteits-/loopbaancentrum daarbij kan 

geven. Hierbij kan gedacht worden aan advies over het curriculum vitae en sollicitaties. Van 

het gesprek wordt een kort verslag gemaakt.  

Aan een dergelijke registratie kunnen door partijen geen rechten worden ontleend.  

 

4.2   Herplaatsingsvolgorde 

Bij herplaatsing gaat het om het alsnog herplaatsen van boventallig verklaarde werknemers. 

Er wordt bekeken welke vacature passend is (of in korte tijd passend gemaakt kan worden).   

 

De volgorde van het herplaatsingsproces is als volgt: 

1) Herplaatsing van als zodanig door de bedrijfsarts erkende medische kandidaten  

2) Herplaatsing in een passende functie in dezelfde salarisschaal 

3) Herplaatsing in een passende functie in een hogere salarisschaal 

4) Herplaatsing in een passende functie in een lagere salarisschaal 

5) Tussen werknemer en werkgever overeengekomen herplaatsing in een geschikte functie 

6) Selectie voor een eventueel nieuwe functie 

 

Als er meerdere werknemers zijn waarvoor de functie passend is wordt herplaatst op basis 

van anciënniteit.  

Alle werknemers uit de bedrijfsvestiging die niet bij de personele invulling van de 

bedrijfsvestiging konden worden geplaatst of direct worden herplaatst worden boventallig 
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verklaard. De boventalligheid wordt schriftelijk bevestigd. Boventallig verklaarde 

werknemers komen als herplaatsingskandidaat met voorrang in aanmerking op vacante 

functies binnen Alliade. Als de verwachting is dat een werknemer niet herplaatst kan worden 

binnen de geldende herplaatsingstermijn dan wordt tegelijkertijd het van-werk-naar-werk-

traject via outplacement mogelijk gemaakt. 

 

4.3 Functieaanbod wordt schriftelijk bevestigd 

De aangeboden functie wordt schriftelijk bevestigd aan de medewerker, met daarbij een 

korte omschrijving van de functie en mogelijke gevolgen die de herplaatsing heeft voor de 

werknemer. De werknemer heeft 8 werkdagen bedenktijd om op het aanbod in te gaan.  

Als de werknemer de functie accepteert zal Alliade de werknemer begeleiden in zijn 

functioneren. De werknemer krijgt een inwerkperiode aangeboden die gebruikelijk is voor 

de functie. In het eerste jaar van de functievervulling vindt er meerdere keren een 

voortgangsgesprek plaats tussen de werknemer en leidinggevende. 

Als de boventallige werknemer het aanbod afwijst maakt hij dit schriftelijk en gemotiveerd 

aan de werkgever kenbaar. De werknemer mag een aanbod van de werkgever voor een 

geschikte functie afwijzen zonder dat dit negatieve consequenties heeft. 

 

4.4 Mobiliteitstraject en mobiliteitsplan 

Met elke niet direct herplaatste werknemer wordt een individueel mobiliteitstraject 

opgesteld, dit wordt schriftelijk vastgelegd in een mobiliteitsplan. 

Werkgever en werknemer maken afspraken over tussentijdse evaluaties tijdens het 

mobiliteitstraject. Als de werknemer niet verwijtbaar geen (verdere) uitvoering kan geven 

aan het persoonlijk mobiliteitsplan dan worden er nieuwe afspraken gemaakt over het te 

verwachten toekomstperspectief. 

 

In het persoonlijke mobiliteitsplan wordt in ieder geval vastgelegd: 

• welke activiteiten er worden ondernomen om de werknemer in een voor 

hem passende functie te kunnen herplaatsen; 

• welke activiteiten gestart kunnen worden om de werknemer te her- of  

omscholen naar een functie waarin een redelijke kans aanwezig is op  

herplaatsing; 

• de periode waarbinnen de activiteiten zullen plaatsvinden; 

• in hoeverre outplacement noodzakelijk is om de kans op een nieuwe     

baan te vergroten, wanneer daarmee wordt begonnen en welke kosten 

daarmee gemoeid zijn.  

 

Als de werknemer de afspraken in het mobiliteitsplan volgens Alliade aantoonbaar 

verwijtbaar niet nakomt, gaat Alliade met de medewerker in gesprek. Als dit niet tot 

verbetering leidt, dan kan Alliade sancties overwegen.  

Het voornemen van de werkgever tot het treffen van sancties wordt altijd eerst 

beargumenteerd aan de Adviescommissie voorgelegd.  

Als de Adviescommissie van oordeel is dat de werknemer verwijtbaar de afspraken in het 

mobiliteitsplan niet is nagekomen mag Alliade overgaan tot het treffen van sancties.  

In het uiterste geval kan dat zelfs tot ontslag leiden. Alliade geeft eerst de werknemer nog 5 

werkdagen de gelegenheid om de afspraken alsnog na te komen. Als de werknemer in deze 
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5 dagen alsnog meewerkt aan het mobiliteitstraject en/of de afspraken nakomt, stelt Alliade 

de sancties niet in.  

Als de werknemer vindt dat Alliade de afspraken in het mobiliteitsplan aantoonbaar 

verwijtbaar niet nakomt, kan de werknemer zich beargumenteerd wenden tot de 

Adviescommissie. De Adviescommissie kan de werknemer daarbij deels dan wel volledig in 

het gelijk stellen en de werkgever zwaarwegend adviseren tot een andere afweging of besluit 

te komen en/of te adviseren de herplaatsingstermijn te verlengen of een schadevergoeding 

aan te bieden. Als de werkgever het advies van de Adviescommissie niet of niet volledig 

nakomt, kan de werknemer zich opnieuw tot de Adviescommissie of de rechter wenden. 

4.5 Verzoek werknemer voor andere functie 

Een werknemer kan een gemotiveerd verzoek doen voor een ander functieaanbod. Als dit 

mogelijk is gaat Alliade hiermee akkoord. Als het voorstel van de werknemer door Alliade 

wordt afgewezen, deelt de werkgever dit schriftelijk aan de werknemer mee. 

4.6  Weigering werknemer van door werkgever aangeboden passende functie 

Als een werknemer een aanbod voor een passende functie met reden weigert en Alliade 

vindt de weigering terecht dan krijgt de werknemer zo mogelijk een andere passende functie 

aangeboden. Als Alliade de weigering onterecht vindt krijgt de werknemer nog vijf 

werkdagen de tijd om de functie alsnog te accepteren. Als de werknemer de functie blijft 

weigeren dan zal de werkgever de Adviescommissie Sociale Begeleiding (ASB) vragen te 

beoordelen of de weigering terecht is. 

Als de Adviescommissie vindt dat de weigering niet terecht is krijgt de werknemer nog vijf 

werkdagen de tijd om de passende functie alsnog te accepteren. Accepteert de werknemer 

de functie niet, dan mag Alliade overgaan tot ontslag. Alliade informeert de werknemer 

schriftelijk over de consequenties van de weigering. Als de Adviescommissie Sociale 

Begeleiding de werknemer in het gelijk stelt, wordt het aanbod door de werkgever als niet 

gedaan beschouwd.  

Een adviesaanvraag bij de Adviescommissie Sociale Begeleiding heeft geen opschortende 

werking voor aanvang van de voorlopige herplaatsing. 

4.7 Tijdelijk verrichten van werkzaamheden in afwachting van herplaatsing en 

vrijstelling werk 

Zolang de boventallige werknemer nog niet definitief is herplaatst kan Alliade na overleg met 

de werknemer tijdelijk vervangende werkzaamheden opdragen die de werknemer moet 

verrichten. Deze werkzaamheden zijn bij voorkeur passend, maar in elk geval geschikt en 

mogen de herplaatsingsinspanningen niet in de weg staan.  
Tijdelijke plaatsingsmogelijkheden zijn: de werknemer       

1) blijft het eigen werk voorlopig 'bovenformatief' voortzetten;

2) verricht tijdelijk ander werk (met behoud van rechtspositie) bij Alliade;

3) wordt met zijn instemming en met behoud van zijn rechtspositie gedetacheerd bij

een andere werkgever, als daar perspectief bestaat op een duurzame functie.

Alliade stelt de werknemer hierbij in de gelegenheid zijn vaardigheden en deskundigheid en 

eventuele beroepsregistraties op peil te houden, op kosten en in tijd van de werkgever.  



Doorlopend Sociaal Plan Zorggroep Alliade 
Definitief 25 mei 2021 

 

15 

Wanneer de werknemer onvoldoende meewerkt aan het verrichten van tijdelijke 

werkzaamheden kan de werkgever sancties treffen, maar vraagt daarover tevoren advies aan 

de Adviescommissie Sociale Begeleiding. 

 

4.8  Vrijstelling van werk  

Als het nodig is een werknemer vrij te stellen van werkzaamheden om de 

herplaatsingskansen te vergroten maken Alliade en werknemer hier afspraken over.  Deze 

afspraken worden schriftelijk vastgelegd. De arbeidsovereenkomst blijft daarbij volledig 

intact.  

 

4.9 Verplichtingen werknemer 

De werknemer is verplicht om in redelijkheid mee te werken aan voorgestelde 

functiewijzigingen. Dit geldt ook bij, naar het oordeel van de werkgever, noodzakelijke om-, 

her- en bijscholing. De studiekosten en studietijd hiervan komen volledig voor rekening van 

de werkgever. 

 

4.10 Herhaalde plaatsing 

Als na herplaatsing in een nieuwe functie binnen vier tot maximaal zes maanden blijkt dat de 

functie voor de betrokken werknemer buiten zijn schuld toch niet passend is, biedt Alliade, 

als er op dat moment een vacature is, eenmaal een andere passende functie aan. Als de 

werknemer binnen bovengenoemde termijn zelf aangeeft dat de functie toch niet passend 

is, wordt voor zover mogelijk nog eenmaal een andere passende functie aangeboden.  

 

4.11 Verzoek terugplaatsing 

Een medewerker kan op het moment van herplaatsing aangeven dat hij recht wil houden op 

herplaatsing in zijn oude functie of op zijn oude werkplek (bedrijfsonderdeel of locatie).  

Als er binnen een jaar na herplaatsing een passende of geschikte functie vrijkomt, die voldoet 

aan deze wens heeft de medewerker eenmalig recht op herplaatsing in deze functie Daarbij 

geldt wel als voorwaarde dat de vacature niet kan worden ingevuld door 

voorrangskandidaten, en dat de medewerker het verzoek heeft gedaan op het moment van 

herplaatsing. Als de functie voor meerdere medewerkers passend is, is het 

anciënniteitsprincipe van toepassing. 

 

4.12 Herplaatsingstermijn  

De herplaatsingstermijn is afhankelijk van de diensttijd van de werknemer bij (de 

onmiddellijke2 rechtsvoorgangers van) Alliade, waarbij in geval van een onderbreking van het 

dienstverband langer dan 6 maanden (dan wel voor 2015 langer dan 3 maanden) alleen de 

diensttijd na de onderbreking geldt. 

 

De herplaatsingstermijn bedraagt: 

1) bij een dienstverband korter dan 7 jaar: 8 maanden 

2) bij een dienstverband van tenminste 7 jaar tot 10 jaar: 10 maanden 

 
2 Met onmiddellijke rechtsvoorganger wordt bedoeld de ondernemingen waaruit Alliade of een voorganger daarvan 

door fusie of opvolging is voortgekomen. De diensttijden bij die rechtsvoorgangers worden opgeteld, tenzij een 

werknemer tussentijds bij een andere werkgever in dienst is getreden en derhalve vrijwillig bij de rechtsvoorganger 

van Alliade is weggegaan.  
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3) bij een dienstverband van 10 jaar of langer: 12 maanden. 

De herplaatsingstermijn gaat in op dezelfde datum dat de medewerker officieel boventallig 

wordt én schriftelijk is bevestigd (zoals genoemd in art. 3.3). 

 

Als aan het einde van deze termijn de inspanningsverplichtingen van beide partijen niet tot 

resultaat hebben geleid, wordt in overleg met het mobiliteitsbureau bekeken of verlenging 

van deze termijn met een periode van maximaal 3 maanden de kans op het vinden van een 

andere functie vergroot.  

Als na afloop van het begeleidingstraject, zoals overeengekomen in het persoonlijk 

mobiliteitsplan, aantoonbaar blijkt dat de werkgever alles heeft gedaan wat redelijkerwijs 

mag worden verwacht om een individuele werknemer te begeleiden in het 

herplaatsingstraject, maar dit niet is gelukt, 

Én 

Werknemer zijn verplichtingen uit het Sociaal Plan ten aanzien van het persoonlijk 

mobiliteitsplan is nagekomen, kan in de eindevaluatie van het begeleidingstraject de 

conclusie zijn dat ondanks alle inspanningen geen nieuwe functie bij werkgever of een 

externe werkgever tot stand is gekomen. 

 

Vanzelfsprekend geldt dat na de herplaatsingstermijn bij beëindiging dienstverband altijd 

nog de opzegtermijn in acht worden genomen. 

 

Als werkgever en werknemer van mening zijn dat alles is gedaan wat in redelijkheid en 

billijkheid van partijen mag worden verwacht, dan vindt er op uitnodiging van Alliade een 

gesprek plaats tussen beide partijen over het toekomstperspectief en de verdere 

mogelijkheden. Eén van de mogelijkheden die dan besproken kan worden is het beëindigen 

van het dienstverband met de werknemer en de voorwaarden waaronder die beëindiging 

dan plaatsvindt.  

De beëindiging vindt dan plaats op initiatief van de werkgever in een zodanige 

vaststellingsovereenkomst dat de werknemer zijn aanspraken op een eventuele 

werkloosheidsuitkering behoudt. 

Als er geen overeenstemming wordt bereikt over individuele maatwerkafspraken, dan kan 

de werkgever in een enkele, uitzonderlijke, individuele situatie het UWV verzoeken de 

arbeidsovereenkomst op rechtsgeldige wijze te beëindigen. 

  

4.13  Verlengen herplaatsingstermijn bij volledige arbeidsongeschiktheid 

Bij volledige arbeidsongeschiktheid langer dan 4 weken wordt de herplaatsingstermijn met 

de duur van de volledige arbeidsongeschiktheid verlengd, behalve als de 

arbeidsongeschiktheid langer dan 2 jaar duurt.  
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HOOFDSTUK 5: ARBEIDSVOORWAARDEN BIJ (HER)PLAATSING 

 

5.1 Salaris bij herplaatsing in een functie op een hoger of gelijkwaardig salarisniveau 

Als een werknemer wordt geplaatst op een functie die op een hoger of een gelijkwaardig 

niveau is ingedeeld vergeleken met de huidige functie én de werknemer met deze plaatsing 

instemt, ontvangt de werknemer vanaf het moment van daadwerkelijke uitoefening van de 

andere functie het salaris, inclusief de uitloopmogelijkheden, behorende bij de nieuwe 

functie. Bij de inpassing in de nieuwe salarisschaal geldt tenminste het bedrag dat 

overeenkomt met het salaris dat de werknemer ontving in de functie waarin hij boventallig 

is geraakt. Wanneer dit bedrag niet in de nieuwe salarisschaal voorkomt, geldt het 

naasthogere bedrag in de nieuwe salarisschaal.                                                       

Indien binnen vier tot maximaal zes maanden na herplaatsing in de hogere functie blijkt dat 

de functie voor de betrokken werknemer buiten zijn schuld niet passend is, is artikel 4.10 

van toepassing en ontvangt de werknemer in afwachting van herplaatsing in een andere 

passende functie het (oude) salaris (inclusief uitloop) behorende bij zijn oorspronkelijke 

FWG-schaal. 

 

5.2 Salarisgarantie bij herplaatsing in een lager ingedeelde passende functie 

Als de werknemer wordt geplaatst op een passende functie die op een lager niveau is ingedeeld 
dan de huidige functie wordt de werknemer ingedeeld in de salarisgroep die op de nieuwe 
functie van toepassing is. Die inpassing geschiedt zo mogelijk op hetzelfde bedrag. Als dit bedrag 
niet voorkomt in de nieuwe schaal, dan wordt de werknemer ingeschaald in het naast hogere 
gelegen salarisbedrag in de nieuwe schaal. 

Als de werknemer een hoger bedrag aan salaris kreeg dan het maximum van de nieuwe schaal, 
dan wordt het verschil in de vorm van een toeslag toegekend. 

De toeslag telt mee als salariscomponent voor de berekeningsgrondslag van toe(s)lagen, 

pensioen en uitkeringen en volgt tevens de contractloonafspraken in de cao.  

 

Als er een geschikte functie is voor de werknemer worden afspraken gemaakt over de 

arbeidsvoorwaarden. Een werknemer hoeft een geschikte functie niet te accepteren.  

 

Alliade verplicht zich om een werknemers die in een lager ingedeelde functie is herplaatst 

tot 2 jaar na de herplaatsing eventuele vacatures in de oude of een andere passende functie 

aan te bieden.  

Als een werknemer binnen deze periode van 2 jaar zo’n passende functie afwijst, vervalt zijn 

aanspraak op de salarisgarantieregeling. Vanaf dat moment krijgt de medewerker alleen nog 

het salaris dat hoort bij zijn lager ingedeelde functie.  

Werkgever stimuleert de werknemer en stelt hem in de gelegenheid om gedurende deze 

periode van 2 jaar de benodigde vaardigheden en registraties te behouden en de daarvoor 

eventueel benodigde scholing te onderhouden, zodat een functie op het oude niveau 

daadwerkelijk een passende functie blijft.   

 

Wanneer na of bij het aanvaarden van een functie op een lager niveau urenuitbreiding 

plaatsvindt, is op deze urenuitbreiding het salaris van toepassing dat hoort bij de schaal van 

die (lagere) functie. Ook vervalt de salarisgarantieregeling als de werknemer vrijwillig naar 

een andere functie bij werkgever solliciteert en hierop wordt aangenomen. 
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5.3 Bij herplaatsing vervallen toeslagen 

Een eventuele arbeidsmarkt- of bijzondere toeslag die aan de functie verbonden was die de 

medewerker als gevolg van de reorganisatie verliest, vervalt bij herplaatsing. 

Een toeslag die het gevolg was van toepassing van een salarisgarantieregeling uit een vorige 

reorganisatie, blijft wel voor onbepaalde tijd gehandhaafd. 

5.4 Onregelmatigheidstoeslag (ORT) 

Als de werknemer als gevolg van een organisatieverandering niet meer in aanmerking komt 

voor onregelmatigheidstoeslag, of als er een vermindering optreedt, heeft de werknemer 

recht op een tegemoetkoming onder de navolgende voorwaarden: 

• De werknemer heeft op het moment van beëindiging dan wel vermindering

tenminste 3 jaar ORT ontvangen.

• De werknemer gaat hierdoor tenminste 2% in inkomen achteruit.

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het verschil tussen: 

A. het salaris verhoogd met de gemiddeld per maand in de voorgaande 12 maanden genoten

vergoeding voor onregelmatige dienst;

en

B. het - al dan niet nieuwe - salaris verhoogd met de eventueel nog te genieten gemiddelde

vergoeding voor onregelmatige dienst (over een periode van 3 maanden na de in lid 1

bedoelde beëindiging of vermindering te meten).

De tegemoetkoming bedraagt gedurende het eerste jaar 75%, gedurende het tweede jaar 

50% en gedurende het derde jaar 25% van het in lid 3 genoemde verschil. Een periode waarin 

ouderschapsverlof dan wel onbetaald verlof is genoten wordt buiten beschouwing gelaten. 

5.5  Studiekosten 

De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld een lopende studie, waarvoor vergoedingen of 

faciliteiten al zijn toegekend volgens de bestaande studiefaciliteitenregeling, af te ronden. De 

werknemer hoeft de studiekosten niet terug te betalen, ook niet wanneer de werknemer 

ervoor kiest de studie niet meer af te ronden. 

5.6  Overgang naar een andere cao als gevolg van herplaatsing       

Indien de werknemer in een functie wordt herplaatst die onder een andere cao valt, wordt de 

werknemer in de voor die nieuwe functie geldende salarisschaal ingedeeld op eenzelfde of, als 

dat niet mogelijk is, op het naasthogere bedrag. Als het maximumsalaris in de nieuwe 

salarisschaal lager ligt dan het salaris dat de werknemer in zijn oude functie kreeg, dan geldt de 

salarisgarantieregeling zoals omschreven in art. 5.2 van dit Sociaal Plan.  Zie voor de overige 

verschillen en de compensatie daarvan hoofdstuk 10.  

5.7  Wijziging van de standplaats 

Als sprake is van een wijziging van de standplaats van de medewerker geldt als basisregel: 

Als de functie ‘verhuist’, dan volgt de werknemer. 

Verplaatsing kan plaatsvinden binnen dezelfde categorie uitwisselbare functies, en kan ook 

een ander organisatieonderdeel inhouden. 
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Als daarbij geen sprake is van boventalligheid volgens de definitie van dit Sociaal Plan vindt 

geen belangstellingsregistratie plaats omdat de werknemer zijn functie volgt.  

Als er wel tegelijkertijd sprake is van boventalligheid vindt er wel een 

belangstellingsregistratie plaats. 

 

De werknemer is niet verplicht zijn functie te volgen als de (nieuwe) reistijd (enkele reis) 

meer bedraagt dan 45 minuten én de werknemer voor de geplande wijziging van de 

werklocatie korter dan 45 minuten reisde. De reistijd wordt gemeten via de voor de 

werknemer gebruikelijke manier van reizen. Als de werknemer ook voor de geplande 

wijziging al langer dan 45 minuten reisde, moet hij op grond van redelijkheid en billijkheid de 

nieuwe werkplek te accepteren als deze ongeveer dezelfde reistijd heeft. De werknemer die 

op grond van deze criteria met recht aangeeft vanwege deze toename van reistijd zijn functie 

niet te willen volgen, wordt boventallig verklaard. 

 

5.8     Reiskosten woon-werkverkeer 

Als er door het wijzigen van de standplaats aantoonbaar meer reiskosten woon-werkverkeer 

worden gemaakt wordt voor deze meerkosten tijdelijk een in hoogte afbouwende 

tegemoetkoming betaald.  

De meerkosten zijn het verschil tussen de werkelijke kosten woon-werkverkeer in de nieuwe 

situatie minus de tegemoetkoming woon-werkverkeer daarin enerzijds, en de werkelijke 

kosten van het woon-werkverkeer in de oude situatie minus de tegemoetkoming woon-

werkverkeer daarin anderzijds.  

In beide gevallen geldt als basis de reisafstand volgens het 'deur-tot-deurprincipe' en de 

kosten van 2e klas openbaar vervoer. De tegemoetkoming in de meerkosten bedraagt in het: 

• 1e jaar: 100% van deze meerkosten 

• 2e jaar:   75% van deze meerkosten 

• 3e jaar:   50% van deze meerkosten 

• 4e jaar:   25% van deze meerkosten. 

 

Vanaf het vijfde jaar worden de reiskosten vergoed volgens de geldende cao. 

Verhuist de werknemer in de eerste 4 jaar, dan vervalt de tegemoetkoming en ontvangt de 

werknemer vanaf de verhuisdatum de vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer volgens 

de cao die op hem van toepassing is. 
 

5.9    Vergoeding extra reistijd 

Als de reistijd voor woon-werkverkeer als gevolg van de verandering van standplaats met 

meer dan een half uur enkele reis toeneemt heeft de medewerker gedurende een half jaar 

het recht om 50% van de extra reistijd aan te merken als werktijd. Bij de bepaling in hoeverre 

er sprake is van toegenomen reistijd wordt uitgegaan van de gebruikelijke manier van reizen 

van de werknemer. Alliade spant zich er zoveel mogelijk voor in om voor een werknemer 

(ook wanneer deze in deeltijd werkt) een evenwichtige verhouding tussen reis- en werktijd 

ontstaat  

 

5.10  Werken op meerdere locaties per werkdag 

De werknemer die door de verplaatsing zijn werkzaamheden op meerdere locaties per 

werkdag gaat uitvoeren kan het verkeer tussen de locaties, met inachtneming van de fiscale 
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grenzen, beschouwen als dienstreis en de kosten declareren volgens de bij Alliade geldende 

regeling. 

 

5.11   Verhuiskosten 

Er geldt geen verhuisverplichting voor werknemers in verband met verandering van 

standplaats als gevolg van een reorganisatie  

De werknemer die een passende of geschikte functie aanneemt en bij wie als gevolg van de 

wijziging van standplaats de dagelijkse reistijd woon-werkverkeer (enkele reis, deur tot deur) 

met meer dan een half uur toeneemt krijgt als hij daarom vraagt een 

verhuiskostenvergoeding aangeboden worden conform de geldende cao. Hiervoor moet hij 

verhuizen naar een plaats binnen 10 kilometer vanaf de nieuwe standplaats, en moet hij 

binnen twee jaar na de standplaatswijziging verhuizen.  
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HOOFDSTUK 6: MOBILITEITSBEVORDERENDE MAATREGELEN VOORAFGAAND AAN 

HET DEFINITIEF BESLUIT OVER DE REORGANISATIE: PRE-MOBILITEIT  

De pre-mobiliteitsfase is de fase waarin een voorgenomen besluit rond een reorganisatie is 

genomen, maar er nog geen definitief besluit ligt en er nog geen medewerkers officieel 

boventallig zijn verklaard. Alliade streeft ernaar de pre-mobiliteitsfase tenminste twee 

maanden te laten duren.  

In deze fase verklaart Alliade de pre-mobiliteitsregeling van toepassing voor specifieke 

categorieën uitwisselbare functies waarvan wordt verwacht dat niet alle werknemers binnen 

8 maanden kunnen worden herplaatst. Alliade legt dit voornemen ter advies aan de COR voor. 

6.1    Openstellen van mobiliteitsbevorderende maatregelen in de pre-mobiliteitsfase 

Wanneer een belangrijke inkrimping van de formatie op bedrijfseconomische gronden wordt 

verwacht, waardoor werknemers in hun rechtspositie worden getroffen, legt de bestuurder 

daarover conform de WOR een adviesaanvraag aan de COR voor. Wanneer de reorganisatie 

nog moet worden uitgewerkt kan de bestuurder – als naar verwachting niet alle werknemers 

binnen 8 maanden geplaatst of herplaatst kunnen worden – in overleg met de OR, 

vooruitlopend op de adviesaanvraag over de reorganisatie, een besluit tot het instellen van 

pre-mobiliteit voor specifieke categorieën uitwisselbare functies nemen. De inventarisatie van 

deze risicogroepen en van de geschatte omvang (in FTE) waarvoor in elk van die risicogroepen 

boventalligheid dreigt, zal door de bestuurder voor advies aan de OR worden voorgelegd. Dit 

besluit wordt naar de vakbonden gecommuniceerd en met de OR besproken in de 

eerstvolgende overlegvergadering. Dit heeft alleen als doel om pre-mobiliteit in de betrokken 

functies en omvang open te stellen om boventalligheid in de nabije toekomst zo veel mogelijk 

te voorkomen. 

Nadat de COR positief heeft geadviseerd worden alle werknemers met een vast dienstverband 

die werkzaam zijn in de vastgestelde risicogroepen geïnformeerd over de voor hen 

openstaande faciliteiten Pre-mobiliteit.  

De betrokken werknemers kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van de hierna genoemde 

faciliteiten zolang: 

1) dreigende boventalligheid bestaat. Dat is het geval als de huidige bezetting in FTE

in de risicogroep hoger is dan de formatie die na de reorganisatie nodig is. 3

én 

2) uiterlijk totdat het definitieve besluit over het reorganisatieplan is genomen.

3 Zodra er geen boventalligheid meer dreigt in een eerder bepaalde risicogroep informeert Alliade de OR daar schriftelijk 

over, en wordt een bericht op Intranet geplaatst. 
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6.2 Belangstellingsregistratie       

Alliade nodigt de betreffende werknemers uit voor een belangstellingsregistratie. Deze 

registratie geeft inzicht in wensen en mogelijkheden in de loopbaan van de werknemer. 

Gevraagd wordt naar de belangstelling van de werknemer voor een andere functie, werkplek 

en/of contractomvang. Het is ook een moment om stil te staan bij vragen van de werknemer 

over zijn toekomst. Dergelijke vragen worden – afhankelijk van de aard - door het 

mobiliteits-/loopbaancentrum of de betrokken HR-adviseur beantwoord. De werknemer kan 

ook vragen om een mobiliteitsgesprek bij het mobiliteits-/loopbaancentrum. In het gesprek 

wordt verkend, besproken en afgesproken wat de werknemer kan doen om naar een andere 

functie binnen Alliade te komen en welke ondersteuning het mobiliteits-/loopbaancentrum 

daarbij kan geven. Hierbij kan gedacht worden aan advies over het curriculum vitae en 

sollicitaties. Van het gesprek wordt een kort verslag gemaakt.  

6.3 Studiekosten 

Alliade ondersteunt de betreffende werknemers in het volgen van de nodige opleidingen, 

indien de opleiding bijdraagt aan het krijgen van ander werk. De afspraken worden 

vastgelegd in een overeenkomst. 

6.4 Interne proefplaatsingen 

De werknemer kan vragen om een zogenaamde proefplaatsing binnen Alliade en op deze 

manier tijdelijk ergens anders werkervaring opdoen om zijn kansen op ander werk te 

vergroten. Met de loopbaanadviseur wordt gekeken of een proefplaatsing helpt om ander 

werk te vinden. De duur van de proefplaatsing wordt in overleg vastgesteld, maar is 

maximaal 4 maanden. In geval van ziekte kan deze periode eenmalig verlengd worden. Na 

overleg wordt de duur van de verlenging door de werkgever bepaald. 

6.5 Advies over voortzetten loopbaan op externe arbeidsmarkt   

De werknemer kan bij een door Alliade ingehuurd extern loopbaanadviescentrum op 

anonieme basis advies krijgen over het extern voorzetten van de loopbaan en/of advies bij 

sollicitatieactiviteiten (CV, LinkedIn, et cetera) gedurende maximaal 4 uur. De kosten 

hiervan komen voor rekening van werkgever (geanonimiseerd). De werknemer maakt zelf 

tijd vrij voor de deelname hieraan.  

6.6 Vertrekpremie bij vrijwillige beëindiging van het dienstverband  

Als de werknemer zijn dienstverband vrijwillig beëindigt door middel van een 

vaststellingsovereenkomst binnen de periode waarin de pre-mobiliteit is opengesteld krijgt 

de werknemer een vertrekpremie ter grootte van: 

o Tot 5 jaar in dienst: 3 bruto maandsalarissen

o van ≥ 5 tot < 10 jaar in dienst: 4 bruto maandsalarissen

o van ≥ 10 tot < 15 jaar in dienst: 6 bruto maandsalarissen

o van ≥ 15 jaar in dienst: 8 bruto maandsalarissen

Indien de wettelijke transitievergoeding op dat moment tot een hogere uitkomst leidt,  

komt de werknemer in plaats van de vertrekpremie daarvoor in aanmerking. 

De premie kan nooit hoger zijn dan het salaris over het aantal maanden dat de medewerker 

nog tot aan de AOW-leeftijd heeft te gaan.  
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De datum van openstelling van de pre-mobiliteitsregeling is bepalend voor het aantal jaren 

in dienst. Voor de berekening horen ook de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de 

gemiddelde ORT per maand berekend over de 12 maanden voorafgaand aan de datum van 

openstelling van de pre-mobiliteit bij het maandsalaris, maar geen andere toeslagen of 

vergoedingen, tenzij de toeslag een salarisgarantie betreft die bij een eerdere reorganisatie 

is toegekend.  

 

Een werknemer die binnen 6 maanden na beëindiging van het dienstverband op grond van 

een jubileum recht zou hebben gehad op een jubileumuitkering krijgt deze uitkering bij zijn 

uitdiensttreding (onder inhouding van de verschuldigde loonheffing) uitbetaald. Deze 

vervroegde jubileumuitkering wordt niet uitbetaald als de nieuwe werkgever een 

vergelijkbare regeling kent en daarbij de jaren bij vorige werkgevers meerekent bij de 

bepaling van de diensttijd. 

 

Vanwege het vrijwillige vertrek is er geen andere vergoeding of regeling zoals de 

activeringsregeling voor de onder de CAO GGZ vallende werknemers en garantierecht voor 

de werknemers onder de CAO’s GHZ/VVT) van toepassing. Wel zal een 

vaststellingsovereenkomst worden opgesteld, waarin wordt vermeld dat de 

arbeidsovereenkomst vanwege een reorganisatie op initiatief van de werkgever wordt 

beëindigd, zodat de medewerker aanspraak kan behouden op een eventuele 

werkloosheidsuitkering. Als een werknemer gebruik maakt van deze faciliteit dan vervallen 

zijn aanspraken op de overige regelingen en faciliteiten uit dit Sociaal Plan, behalve de 

aanspraak op artikel 6.5, 6.8, 6.9 en 6.10.   

 

De aanvragen voor deze voorzieningen worden binnen elke uitwisselbare functiecategorie 

gedaan in volgorde van binnenkomst, nadat de regeling via een bericht op Intranet is 

opengesteld. Ook worden de betrokken werknemers eenmalig middels een aan hen gerichte 

brief of email op het huisadres op de pre-mobiliteitsregeling waaronder de vrijwillige 

vertrekregeling, alsook op de daarbij gehanteerde volgorde van binnenkomst, geattendeerd. 

Als randvoorwaarde geldt daarbij dat de bijbehorende vaststellingsovereenkomst is 

afgesloten én de wettelijke termijn van 14 dagen om deze te herroepen is verstreken vóór 

de afspiegeldatum voor de betreffende uitwisselbare groep.  

 

6.7 Extra vertrekregeling voor werknemers die binnen 3 jaar de AOW-datum bereiken 

Alliade is bereid de tijdelijke “eerder met pensioen”-regeling toe te passen voor werknemers 

die 3 jaar of korter voor hun AOW-datum zitten. Deze regeling geldt voor alle werknemers in 

de uitwisselbare functiecategorieën, zolang sprake is van dreigende boventalligheid. Alliade 

betaalt de werknemer die hiervan gebruik maakt gedurende ten hoogste 3 jaar een bedrag 

van maximaal (in 2021) € 21.200,- bruto per jaar, met inhouding van loonheffing. Het bruto 

uit te keren bedrag mag nooit hoger zijn dan het bruto jaarinkomen dat de werknemer in de 

12 volledige kalendermaanden bij werkgever verdiende (12 maal maandsalaris plus vakantie- 

en eindejaarsuitkering + toeslag onregelmatige dienst). Deze vertrekregeling sluit aan bij de 

‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’. Veranderende wetgeving heeft gevolgen voor 

deze faciliteit.  
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6.8 Dispensatie terugbetalingsverplichting 

De werknemer die ontslag neemt hoeft kosten die gemaakt zijn op grond van de regeling 

studiefaciliteiten en verhuizing niet terug te betalen, mits de afspraken zijn aangegaan voor 

bekendmaking van de reorganisatie en voor zover ze geen fiscale consequenties hebben. 

 

6.9 Korte opzegtermijn, getuigschrift en referenties 

Alliade is bereid op verzoek van de werknemer af te zien van de conform de 

arbeidsovereenkomst geldende opzegtermijn. Alsdan wordt in goed overleg tussen Alliade 

en werknemer de datum van uitdiensttreding afgesproken. De werknemer die ontslag neemt 

krijgt een positief maar waarheidsgetrouw getuigschrift mee. Desgevraagd worden ook in lijn 

daarmee referenties verstrekt. 

 

6.10 Stage- en werkervaring door samenwerking met andere organisaties 

Alliade maakt met andere (zorg)organisaties afspraken die van werk naar (ander) werk 

kunnen stimuleren en bevorderen, bijvoorbeeld meeloopdagen, stages, ervaringsplaatsen en 

oriënterende gesprekken. 

 

6.11 Sollicitatie 

Alliade verleent betaald verlof aan de werknemer die op sollicitatiegesprek gaat. De 

medewerker kan dit verlof aanvragen bij zijn leidinggevende. Als de mogelijke nieuwe 

werkgever de reiskosten voor het sollicitatiegesprek niet vergoedt dan vergoedt Alliade deze 

op basis van het tarief openbaar vervoer tweede klasse. Medewerker kan ook dit aangeven 

bij zijn leidinggevende.  

 

6.12 Onbetaald verlof gedurende de proeftijd 

Als een werknemer waarvoor pre-mobiliteitsfaciliteiten gelden een functie buiten Alliade 

aanneemt, verleent Alliade hem op zijn verzoek onbetaald verlof gedurende de geldende 

proeftijd. Als de arbeidsovereenkomst met de andere werkgever eindigt tijdens de proeftijd 

dan keert de werknemer terug in dienst bij Alliade, behalve als de beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst bij de andere werkgever gedurende de proeftijd te wijten is aan een 

dringende reden als bedoeld in artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval kan 

Alliade een beëindigingsprocedure starten.  

Als er bij de nieuwe werkgever geen pensioen wordt opgebouwd zal Alliade de kosten van 

het werkgeversdeel van vrijwillige voortzetting van het pensioen betalen gedurende de 

periode van het onbetaald verlof.  

Zolang er sprake is van onbetaald verlof blijft het dienstverband in stand en komt de 

werknemer nog niet in aanmerking voor de in paragraaf 6.6 vermelde premie bij vrijwillige 

beëindiging dienstverband. De werknemer behoudt wel zijn aanspraak daarop, maar de 

uitbetaling daarvan wordt opgeschort totdat het dienstverband van werknemer met Alliade 

daadwerkelijk is beëindigd. 
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6.13    Voorstellen door de werknemer 

De werknemer kan voorstellen doen die voor hem leiden tot ander werk, andere 

inzetbaarheid of het vergroten van zijn loopbaanperspectief. De werkgever is bereid 

daarover met de werknemer in gesprek te gaan. De mogelijkheden en beperkingen worden 

tussen werknemer en werkgever besproken en eventuele afspraken worden schriftelijk 

vastgelegd. Voorzover dat tot uitdiensttreding leidt, wordt een vaststellingsovereenkomst 

op initiatief van de werkgever maar met instemming van de werknemer opgemaakt. We 

noemen dit maatwerkafspraken. 
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HOOFDSTUK 7: MOBILITEITSBEVORDERENDE MAATREGELEN NADAT HET 

DEFINITIEVE BESLUIT OVER DE REORGANISATIE IS GENOMEN EN ER SPRAKE IS 

VAN BOVENTALLIGHEID  

 

Deze bepalingen zijn van toepassing op alle werknemers die ten gevolge van een 

reorganisatie door de werkgever schriftelijk als boventallig zijn aangewezen. 

Deze bepalingen gelden ook voor de werknemer die door zijn (gedeeltelijk) vertrek uit de 

organisatie daadwerkelijk een functie (gedeeltelijk) vrijmaakt (“plaatsmaakt”) voor een 

boventallige werknemer. Een niet boventallig verklaarde werknemer kan alleen een beroep 

op deze bepalingen doen als door Alliade van tevoren schriftelijk is bevestigd dat de overstap 

naar de andere functie dan wel het vertrek uit de organisatie vacatureruimte voor 

boventallige werknemers creëert c.q. een functie geheel of gedeeltelijk vrijmaakt voor een 

boventallige werknemer. 

 

De boventallige werknemers zullen in hun gehele herplaatsingstermijn actief worden 

begeleid en ondersteund door het interne mobiliteitsbureau van de HR-afdeling. 

De boventallige werknemer wordt in de gelegenheid gesteld een EVC-traject te volgen. Ook 

zullen werknemers die niet werkzaam zijn in het primair proces, maar hiervoor wel interesse 

en/of eerder verworven competenties hebben, worden gestimuleerd zich om te scholen naar 

een functie in het primair proces. De werkgever vergoedt de kosten van de opleiding.                                                                                                                                                          

 

Het mobiliteitsbureau zal ook bekijken in hoeverre boventalligen hun arbeidsmarktpositie 

kunnen verbeteren door het gedurende hun herplaatsingstermijn aanvangen van 

opleidingen die hun perspectief op ander werk vergroten. Voor zulke aanvullende 

opleidingen is per boventallige werknemer een extra budget beschikbaar van € 3000,- voor 

een werknemer met een dienstverband van 18 uur of meer. Bij een dienstverband met 

minder uren wordt dit budget naar rato berekend, volgens X/18. Dit budget kan niet voor 

andere doeleinden worden uitgekeerd. De afspraken m.b.t. de studievoorwaarden en 

studiebudget worden vastgelegd in een overeenkomst. 

 
7.1    Stage- en werkervaring door samenwerking met andere organisaties 

Alliade maakt met andere (zorg)organisaties afspraken die van werk naar (ander) werk 

kunnen stimuleren en bevorderen, bijvoorbeeld meeloopdagen, stages, ervaringsplaatsen en 

oriënterende gesprekken. 

 

7.2 Extra vertrekregeling voor werknemers die binnen 3 jaar de AOW-datum bereiken 

Alliade is bereid de tijdelijke “eerder met pensioen”-regeling toe te passen voor werknemers 

die 3 jaar of korter voor hun AOW-datum zitten. Deze regeling geldt voor alle werknemers in 

de uitwisselbare functiecategorieën zolang er sprake is van boventalligheid, en kan ook 

daarbuiten gelden als er daardoor ruimte ontstaat om een boventallige werknemer te 

herplaatsen. Deze tijdelijke regeling bestaat vanaf 1-2-2021 tot en met 31-12-2025. Alliade 

betaalt de werknemer die hiervan gebruik maakt gedurende ten hoogste 3 jaar een bedrag 

van maximaal (in 2021) € 21.200 bruto per jaar, met inhouding van loonheffing.  

 

Het bruto uit te keren bedrag mag nooit hoger zijn dan het bruto jaarinkomen dat de 

werknemer in de 12 volledige kalendermaanden bij werkgever verdiende (12 maal 
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maandsalaris plus vakantie- en eindejaarsuitkering + toeslag onregelmatige dienst). Deze 

vertrekregeling sluit aan bij de ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’. Veranderende 

wetgeving heeft gevolgen voor deze faciliteit.  

 

7.3  Dispensatie terugbetalingsverplichting 

De boventallige werknemer die ontslag neemt hoeft kosten die gemaakt zijn op grond van 

de regeling studiefaciliteiten en verhuizing niet terug te betalen, mits de afspraken zijn 

aangegaan voor bekendmaking van de reorganisatie en voor zover ze geen fiscale 

consequenties hebben. Als de nieuwe werkgever de lopende afspraken over betaling van 

studiekosten niet overneemt dan vergoedt Alliade deze studiekosten voor het resterende 

deel van de opleiding. 

 

7.4  Korte opzegtermijn, getuigschrift en referenties 

Alliade is bereid op verzoek van de werknemer af te zien van de conform de 

arbeidsovereenkomst geldende opzegtermijn. Alsdan wordt in goed overleg tussen Alliade 

en werknemer de datum van uitdiensttreding afgesproken. De werknemer die ontslag neemt 

krijgt een positief maar waarheidsgetrouw getuigschrift mee. Desgevraagd worden ook in lijn 

daarmee referenties verstrekt.  

 

7.5 Sollicitatie 

Alliade verleent betaald verlof aan de werknemer die op sollicitatiegesprek gaat. De 

medewerker kan dit verlof aanvragen bij zijn leidinggevende.  

Als de mogelijke nieuwe werkgever de reiskosten voor het sollicitatiegesprek niet vergoedt 

dan vergoedt Alliade deze op basis van het tarief openbaar vervoer tweede klasse. 

Medewerker kan ook dit aangeven bij zijn leidinggevende.  

 

7.6 Onbetaald verlof gedurende de proeftijd 

Als een boventallige werknemer een functie buiten Alliade aanneemt, verleent Alliade hem 

op zijn verzoek onbetaald verlof gedurende de geldende proeftijd.  

Als de arbeidsovereenkomst met de andere werkgever eindigt tijdens de proeftijd dan keert 

de werknemer terug in dienst bij Alliade, behalve als de beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst bij de andere werkgever gedurende de proeftijd te wijten is aan een 

dringende reden als bedoeld in artikel 7:678 of aan verwijtbaar gedrag zoals bedoeld in 

artikel 7:669 lid 3e van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval kan Alliade een 

beëindigingsprocedure starten.  

Als er bij de nieuwe werkgever geen pensioen wordt opgebouwd zal Alliade de kosten van 

het werkgeversdeel van vrijwillige voortzetting van het pensioen betalen gedurende de 

periode van het onbetaald verlof.  

 

7.7 Jubilea 

De boventallige werknemer die in overleg met de werkgever zelf ontslag neemt en binnen 6 

maanden na beëindiging van het dienstverband op grond van een jubileum recht zou hebben 

gehad op een jubileumuitkering krijgt deze uitkering onder inhouding van de verschuldigde 

loonheffing bij zijn vertrek uitbetaald.  

Deze vervroegde jubileumuitkering wordt niet uitbetaald als de nieuwe werkgever een 

vergelijkbare regeling kent en daarbij de jaren bij de vorige werkgevers meerekent bij de 

bepaling van het aantal dienstjaren. 
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7.8 Vaststellingsovereenkomst met mobiliteitspremie 

Alliade biedt aan boventalligen én aan door de werkgever geaccepteerde plaatsmakers de 

mogelijkheid om vrijwillig bij Alliade te vertrekken, waarbij zij een mobiliteitspremie krijgen. 

Hiervoor wordt een vaststellingsovereenkomst op initiatief van de werkgever opgesteld. De 

werknemer die hiervan gebruik wil maken wordt duidelijk geïnformeerd over de gevolgen 

van het afsluiten van de vaststellingsovereenkomst, zoals het afzien van aanspraak op de 

garantierecht-uitkering (CAO GHZ en VVT) of de activeringsregeling (CAO-GGZ). 

 De hoogte van de mobiliteitspremie is afhankelijk van de lengte van het dienstverband op 

de peildatum en wordt berekend over het bruto maandsalaris (inclusief vakantie- en 

eindejaarsuitkering en de gemiddelde ORT per maand, berekend over de twaalf 

kalendermaanden direct voorafgaand aan de boventalligverklaring, maar excl. andere 

toeslagen/vergoedingen) van de werknemer, tenzij het een toeslag betreft die bij wijze van  

salarisgarantie bij een eerdere reorganisatie is toegekend.  

  

Als de beëindigingsovereenkomst wordt ondertekend binnen 2 maanden na de 

boventalligverklaring, bedraagt de mobiliteitspremie bij een dienstverband: 

a. van minder dan 5 jaar: 3 bruto maandsalarissen 

b. van 5 jaar of langer maar korter dan 10 jaar: 4 bruto maandsalarissen  

c. van 10 jaar of langer maar korter dan 15 jaar: 6 bruto maandsalarissen 

d. van 15 jaar of langer:  8 bruto maandsalarissen 

De datum van boventalligverklaring is bepalend voor de lengte van het dienstverband. Voor 

een plaatsmaker is de datum van de acceptatie door Alliade van de aanmelding als 

plaatsmaker bepalend.  

Indien de wettelijke transitievergoeding op dat moment tot een hogere uitkomst  

leidt, komt de werknemer in plaats van de vertrekpremie daarvoor in aanmerking. 

 

Vanwege het vrijwillige vertrek is er geen andere vergoeding of regeling zoals de 

activeringsregeling voor de onder de CAO GGZ vallende werknemers en garantierecht voor 

de werknemers onder de CAO’s GHZ/VVT van toepassing. Wel zal een 

vaststellingsovereenkomst worden opgesteld, waarin wordt vermeld dat de 

arbeidsovereenkomst vanwege een reorganisatie op initiatief van de werkgever wordt 

beëindigd, zodat de medewerker aanspraak kan behouden op een eventuele 

werkloosheidsuitkering.  

 

De mobiliteitspremie kan nooit hoger zijn dan het salaris over het aantal maanden dat de 

werknemer nog te gaan heeft tot aan zijn AOW-datum.  

 

Als de vaststellingsovereenkomst later dan binnen twee maanden na boventalligverklaring 

door de werknemer wordt ondertekend, wordt het bruto maandsalaris (inclusief de drie 

voornoemde toeslagen) over die extra maanden volledig in mindering gebracht op deze 

beëindigingsvergoeding.  

Bij het aangaan van de vaststellingsovereenkomst wordt uitgegaan van een opzegtermijn van 

maximaal twee maanden (Natuurlijk mag de werknemer wel eerder bij een andere 

werkgever in dienst treden, zie par. 7.4). Als de wettelijke opzegtermijn langer is dan twee 

maanden dan wordt deze aangehouden, maar wordt het salaris over de extra maanden in 

mindering gebracht op de beëindigingsvergoeding.  
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7.9  Plaatsmaker-regeling 

Aan de werknemer die ontslag neemt én daarmee plaats maakt voor een boventallige 

werknemer krijgt ook een mobiliteitspremie (geen transitievergoeding) toegekend conform 

de in paragraaf 7.8 genoemde berekeningswijze.  

De beslissing of de plaatsmaker-regeling op een niet-boventallig verklaarde werknemer van 

toepassing is, berust bij de werkgever. Indien de werkgever de aanmelding als plaatsmaker 

accepteert, geldt daarbij ten minste als voorwaarde dat de plaatsmaker een 

beëindigingsovereenkomst met mobiliteitspremie accepteert. 

7.10  Outplacement 

De boventallige werknemer kan gebruik maken van een outplacementtraject bij een extern 

outplacementbureau als niet of nauwelijks perspectief op werk bestaat bij de Alliade 

Zorggroep.  

De werkgever besluit in overleg met de boventallige werknemer of een outplacementtraject 

aan de orde is. In het besluit worden onder andere de (te verwachten) resultaten van andere 

en/of eerdere mobiliteitsbevorderende maatregelen betrokken. 

Het outplacementtraject wordt begeleid door een extern bureau, waarbij het intern 

mobiliteitsbureau zich dan beperkt tot het aanbieden van eventuele alsnog vacant gekomen 

passende vacatures binnen Alliade. De kosten van het outplacementtraject bedragen in 

beginsel niet meer dan € 2500,- en komen voor rekening van Alliade.   

De tijd die nodig is voor het volgen van het outplacementtraject komt naar rato van het 

dienstverband voor rekening van de werkgever. Daarbij geldt dat bij een dienstverband vanaf 

32 uur per week het outplacementtraject volledig onder werktijd kan worden gevolgd.  

Met de werknemer die gebruik maakt van een outplacementtraject worden vooraf afspraken 

gemaakt over de duur van het traject en over uitdiensttreding na het eindigen van het traject. 

Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.   

7.11  Vrijwillig minder uren werken in geval van boventalligheid 

Werknemers die in reorganisaties met boventalligheid vrijwillig minder uren gaan werken 

waardoor de boventalligheid vermindert of verdwijnt kunnen gedurende een periode een 

aanvulling op het salaris ontvangen. Bij een dienstverband korter dan 5 jaar is die periode 6 

maanden; bij een dienstverband tussen de 5 en 10 jaar: 12 maanden; bij een dienstverband 

van 10 tot 20 jaar: 18 maanden; bij een dienstverband van 20 tot 30 jaar: 24 maanden en bij 

een dienstverband van 30 jaar of langer: 36 maanden. 

Deze aanvulling geldt over het aantal uren dat de werknemer minder is gaan werken en 

bedraagt, afhankelijk van de voor werknemer berekende periode van aanspraak hierop, 

gedurende de eerste 25% van die periode: 100%, de daaropvolgende 25% van de periode: 

75%, de daaropvolgende 25% van die periode: 50% en gedurende de laatste 25% van die 

periode: 25% van het laatstgenoten salaris over die uren. 

7.12  Aanspraken boventallige werknemer bij beëindiging dienstverband  

De boventallige werknemer die uiteindelijk niet in een passende of geschikte functie bij 

Alliade kan worden herplaatst en na de voor hem geldende herplaatsingstermijn het 

dienstverband wordt beëindigd, heeft – afhankelijk van de op zijn arbeidsovereenkomst van 

toepassing zijnde cao – aanspraak op een regeling.  
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Voor een werknemer die onder de CAO Gehandicaptenzorg valt geldt hoofdstuk 15 van deze 

cao. Deze vergoedingsregeling wordt in dit Sociaal Plan ook van toepassing verklaard voor de 

Alliade-werknemers die onder de CAO VVT vallen.  

De werknemers in dienst van OuderenPsychiatrieFriesland hebben -indien en voor zover 

wordt voldaan aan de voorwaarden van de in de geldende CAO-GGZ opgenomen 

activeringsregeling – aanspraak op deze regeling. 

 

Alliade kan besluiten om als de wettelijke transitievergoeding of (indien van toepassing) de 

garantierecht-uitkering hoger zou uitvallen dan het salaris over het aantal maanden dat de 

werknemer nog tot aan zijn AOW-datum te gaan heeft, de boventallig verklaarde werknemer 

niet te ontslaan maar tot de AOW-datum in dienst te houden. 

 

7.12.1  Regeling “Vergoeding bij ontslag” uit CAO Gehandicaptenzorg (en bij 

werknemers onder CAO VVT) 

Deze regeling biedt een extra vergoeding bovenop de transitievergoeding als de wettelijke 

transitievergoeding lager uitkomt dan het bedrag dat voor de werknemer geldt op grond van 

de tabel ”garantierecht” uit art. 15:3 van de CAO Gehandicaptenzorg. Het verschil tussen dit 

hogere bedrag en de transitievergoeding wordt dan bij ontslag in een uitkering ineens aan 

werknemer uitbetaald. 

Alliade zal de kosten voor het vergroten van de inzetbaarheid van de werknemer (i.c. voor 

scholing, outplacement en coaching) niet in mindering brengen op de transitievergoeding en 

de eventuele garantierechtuitkering.  

 

7.12.2 “Activeringsregeling” voor werknemers die onder de CAO GGZ vallen 

De activeringsregeling, zoals deze is opgenomen in hoofdstuk 9 van de CAO GGZ 2019-2021, 

heeft tot doel de werknemer te ondersteunen bij het vinden van ander werk. De 

activeringsregeling bestaat uit een aanvulling op de WW-uitkering en de wettelijke 

transitievergoeding.  

Inzet gericht op van-werk-naar-werk is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever 

en werknemer. Hiertoe stelt werkgever in overleg met de werknemer conform art. 2 lid 4 

van Hoofdstuk 9 van de CAO GGZ een persoonlijk mobiliteitsplan (in CAO GGZ het individueel 

activeringsplan genaamd) op, gericht op van werk naar werk.  

 

7.13 Sluiten vaststellingsovereenkomst met instemming werknemer  

De werknemer kan ook bij het aflopen van de herplaatsingstermijn vrijwillig kiezen voor het 

instemmen met een door de werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst. Alhoewel 

de garantierecht-uitkering (hoofdstuk 15 van de CAO Gehandicaptenzorg) en de 

activeringsregeling (hoofdstuk 9 van de CAO GGZ) strikt formeel alleen gelden bij een ontslag, 

zal Alliade deze regelingen ook toepassen bij het aangaan van een dergelijke 

vaststellingsovereenkomst met instemming van de werknemer.  

Daardoor ontstaat bij uitdiensttreding met die vaststellingsovereenkomst aanspraak op de 

in de CAO Gehandicaptenzorg genoemde garantierecht-uitkering (voor de onder de CAO GHZ 

én CAO VVT vallende werknemers) dan wel op de activeringsregeling uit de CAO-GGZ (voor 

de onder die cao vallende werknemers).  

Omdat Alliade dan geen aanvraag voor een ontslagvergunning hoeft in te dienen, is Alliade 

bereid om in dat geval de wettelijke transitievergoeding met één maand salaris te verhogen.  
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De acceptatie van deze vaststellingsovereenkomst leidt tot beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever maar met instemming van de 

werknemer, zodat de werknemer aanspraak houdt op een WW-uitkering. Hierbij wordt ook 

finale kwijting overeengekomen. 

 

7.14   Herroepen van een al ondertekende vaststellingsovereenkomst 

Een werknemer heeft het recht om een vaststellingsovereenkomst zonder opgaaf van 

redenen binnen 14 dagen na ondertekening door een schriftelijke verklaring te herroepen. 

In alle vaststellingsovereenkomsten die worden afgesloten wordt op dit recht gewezen.  

Wanneer een werknemer hiervan gebruik maakt én binnen een half jaar opnieuw een 

dergelijke overeenkomst met de werkgever sluit, vervalt op grond van art. 7:670B lid 4 BW 

het recht de nieuwe overeenkomst nog een keer te herroepen. 

 

7.15  Voorstellen door de werknemer 

De werknemer kan voorstellen doen die voor hem leiden tot ander werk, andere 

inzetbaarheid of het vergroten van zijn loopbaanperspectief. De werkgever is bereid 

daarover met de werknemer in gesprek te gaan. De mogelijkheden en beperkingen worden 

tussen werknemer en werkgever besproken en eventuele afspraken worden schriftelijk 

vastgelegd. Als dat tot uitdiensttreding leidt wordt een vaststellingsovereenkomst op 

initiatief van de werkgever maar met instemming van de werknemer opgemaakt.  

 

7.16 Voorstellen door de werkgever  

De werkgever kan aan een boventallige werknemer voorstellen doen over het afkopen van 

de in dit hoofdstuk genoemde regelingen, daaronder met name begrepen de afkoop van de 

activeringsregeling. De hoogte van de afkoop zal tussen werkgever en werknemer in 

onderling overleg worden overeengekomen. De afspraken hierover worden vastgelegd in 

een vaststellingsovereenkomst met finale kwijting.  
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HOOFDSTUK 8. ADVIESCOMMISSIE SOCIALE BEGELEIDING 

 

8.1   Instellen Adviescommissie Sociale Begeleiding                                                                                         

De werkgever stelt een Adviescommissie Sociale Begeleiding in die zowel de werkgever als 

de betrokken werknemer kan adviseren over de toepassing van het Sociaal Plan. Alliade zorgt 

voor de secretariële ondersteuning van de Adviescommissie. 

 

8.2    Advies vragen 

Door de werknemer: 

De werknemer die zelf rechtstreeks door een organisatieaanpassing wordt getroffen waarop 

dit Sociaal Plan van toepassing is, kan bezwaar indienen als het Sociaal Plan volgens hem niet 

correct wordt toegepast, bijvoorbeeld omdat de werknemer een functie passend vindt die 

de werkgever niet passend acht.  

Dit bezwaar dient hij met onderbouwing in bij de werkgever. Als Alliade dit bezwaar afwijst, 

kan de werknemer zijn bezwaar voorleggen aan de Adviescommissie Sociale Begeleiding. Dit 

kost de werknemer niets. De adviescommissie is niet bevoegd om advies uit te brengen over 

de organisatiewijziging en het formatieplaatsenplan. Een bezwaar over deze onderwerpen 

nemen zij niet in behandeling.  

 

Door Alliade: 

Alliade vraagt in elk geval in de volgende situaties advies aan de Adviescommissie: 

1) Als een werknemer een passende functie afwijst, terwijl Alliade vindt dat deze functie wel 

passend is. 

2) Als een werknemer een tijdelijke functie bij Alliade weigert, terwijl Alliade dit een goede 

tijdelijke oplossing vindt. 

3) Als Alliade een medewerker wil ontslaan voordat de herplaatsingstermijn voorbij is. Dit kan 

bijvoorbeeld voorkomen als een medewerker blijvend een passende functie weigert, of als 

een medewerker onvoldoende medewerkt aan herplaatsing of aan begeleiding door het 

mobiliteitsbureau. 

4) Als Alliade een werknemer wil verplichten tot het volgen van om- of bijscholing in verband 

met de functiewijziging, maar daar geen overeenstemming met de werknemer over is. 

5) Voor medewerkers die onder de CAO GGZ vallen: Als een oud-werknemer die een aanvulling 

op de WW-uitkering ontvangt vanuit de activeringsregeling een aangeboden passende 

functie weigert.  

 

De kosten van inschakeling van de Adviescommissie Sociale Begeleiding zijn altijd geheel 

voor rekening van de werkgever, behoudens de kosten van eventuele inschakeling van een 

derde door de werknemer, zoals vermeld in 1e punt van art. 8.4. 

 

8.3 Samenstelling  

De Adviescommissie Sociale Begeleiding bestaat uit twee externe leden en een externe 

voorzitter. Eén lid wordt benoemd door de werkgever. Eén lid wordt – na overleg met de 

centrale ondernemingsraad - voorgedragen door de werknemersorganisaties en vervolgens 

zonder voorbehoud benoemd door Alliade. Deze twee leden zoeken gezamenlijk een 

onafhankelijke derde die de voorzitter wordt. Ook de voorzitter wordt zonder voorbehoud 

benoemd door Alliade. 
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8.4 Bevoegdheden Adviescommissie Sociale Begeleiding en huishoudelijk reglement 

De Adviescommissie Sociale Begeleiding heeft het recht tot: 

• het horen van de betrokken werknemer(s) en van de direct leidinggevende(n). Beide 

partijen kunnen zich desgewenst voor eigen kosten door een derde laten bijstaan.  

• het horen van deskundigen. De eventuele kosten van deze deskundigen worden 

betaald door Alliade voor zover deze daarmee vooraf ingestemd heeft. 

De Adviescommissie stelt direct na haar personele invulling een huishoudelijk reglement vast 

waarin de werkwijze van de commissie wordt vastgelegd, zodat werknemers en werkgever 

daarover geïnformeerd kunnen worden. Vanzelfsprekend mag dit huishoudelijk regelement 

niet in strijd zijn met het Sociaal Plan. 

 

8.5 Geheimhouding 

Voor de aan de Adviescommissie Sociale Begeleiding verstrekte persoonlijke gegevens geldt 

een geheimhoudingsplicht.  

 

8.6 Staking behandeling bezwaar werknemer door Adviescommissie Sociale Begeleiding  

Als de werknemer zijn bezwaar bij de bevoegde civiele rechter heeft aangemeld heeft de 

werknemer geen toegang meer tot de Adviescommissie Sociale Begeleiding. Als Alliade of de 

werknemer tijdens de behandeling van het bezwaar dit bezwaar aanhangig maakt bij de 

bevoegde civiele rechter, dan staakt de Adviescommissie Sociale Begeleiding onmiddellijk de 

verdere behandeling van het bezwaar. 

  

8.7 Termijn van vragen om en uitbrengen van advies 

Voor werknemer en Alliade geldt dat ze een verzoek kunnen indienen bij de Adviescommissie 

binnen 10 werkdagen nadat ze kennis hebben kunnen nemen van de omstandigheid of het 

besluit waarover advies wordt gevraagd. Als er ná deze termijn van 10 werkdagen advies 

wordt gevraagd, kan de Adviescommissie het ingediende verzoek niet ontvankelijk verklaren.  

De Adviescommissie Sociale Begeleiding brengt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 

werkdagen na inschakeling, een zwaarwegend advies uit aan de werkgever over de 

voorgelegde kwestie. Deze termijn kan met opgave van redenen met tien werkdagen worden 

verlengd. 

 

8.8 Besluitvorming Alliade 

Alliade beslist binnen zeven werkdagen na ontvangst van het advies van de Adviescommissie. 

 

8.9 Afwijken advies 

De uitspraak van de Adviescommissie Sociale Begeleiding is voor beide partijen 

zwaarwegend.   Als Alliade afwijkt van dit advies dan deelt ze dit schriftelijk gemotiveerd mee 

aan de Adviescommissie Sociale Begeleiding en aan de werknemer. Als de werknemer het 

advies van de Adviescommissie Sociale Begeleiding niet accepteert, dan doet de werknemer 

hiervan schriftelijk mededeling aan de commissie én aan Alliade.  
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8.10 Verslag 

De Adviescommissie Sociale Begeleiding brengt periodiek verslag uit over de verrichte 

werkzaamheden aan de werkgever en geanonimiseerd aan de centrale ondernemingsraad 

en betrokken vakbonden.       
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HOOFDSTUK 9: BEGRIPPENLIJST 

 

In dit Sociaal Plan wordt verstaan onder:                                                                                                                  

 

Adviescommissie Sociale Begeleiding:  

De commissie genoemd in hoofdstuk 8 van dit Sociaal Plan. De taak van de Adviescommissie 

Sociale Begeleiding is uitsluitend het op verzoek van Alliade of de werknemer adviseren over 

de toepassing van de in dit Sociaal Plan neergelegde bepalingen. Alliade is verplicht in een 

aantal situaties vooraf advies te vragen aan deze commissie voordat ze een definitief besluit 

mag nemen.  

 

Afspiegeling: 

Afspiegeling is een wettelijk voorgeschreven manier om te bepalen welke werknemer(s) 

boventallig moeten worden verklaard bij een reorganisatie. Het afspiegelen wordt gedaan 

per categorie uitwisselbare functies binnen de bedrijfsvestiging (of gemeente) en op basis 

van de leeftijdsopbouw binnen die categorie. Het afspiegelingsbeginsel is gebaseerd op het 

Burgerlijk Wetboek en artikel 11 van de ontslagregeling, maar is nader uitgewerkt in de 

“Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen” van UWV Arbeidsjuridische 

dienstverlening uit september 2020. Op werknemers die conform bovenstaande werkwijze 

niet geplaatst kunnen worden in dezelfde functie, zijn de uitgangspunten en spelregels m.b.t. 

herplaatsing en bemiddeling van toepassing. 

 

Anciënniteit/diensttijd: 

Het aantal dienstjaren aaneengesloten doorgebracht bij de huidige werkgever en diens 

rechtsvoorganger(s) (berekend volgens de uitvoeringsregels UWV). Bij een onderbreking van 

meerdere arbeidsovereenkomsten bij Alliade worden deze arbeidsovereenkomsten 

samengeteld, tenzij sprake is van een onderbreking die langer dan zes maanden (dan wel 

voor 2015 langer dan 3 maanden) heeft geduurd.  

 

Anciënniteitsprincipe: 

Het principe dat de werknemer met een hoger aantal dienstjaren voorrang heeft op 

werknemers met een lager aantal dienstjaren. 

 

Bedrijfsvestiging: 

De bedrijfsvestiging is de gehele instelling, dan wel een zelfstandig bedrijfsonderdeel (dat is 

een duidelijk afgebakend onderdeel binnen Alliade, dat voldoet aan de door het UWV 

gestelde criteria) of de gemeente waarbinnen het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast. Of 

de afspiegeling plaats vindt binnen de gehele instelling, een zelfstandig bedrijfsonderdeel 

daarvan of een gemeente waarbinnen wordt afgespiegeld, zal altijd in de adviesaanvraag 

voor de OR over de betreffende organisatieaanpassing worden vermeld.  

 

Belangstellingsregistratie:  

Het inventariseren en vastleggen welke voorkeur een werknemer heeft ten aanzien van het 

nieuwe formatieplaatsenplan en herplaatsing. Deze belangstellingsregistratie wordt in een 

gesprek dan wel schriftelijk gedaan.  
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Boventallig: 

Boventallig is de werknemer van wie de functie door de reorganisatie vervalt, en die niet 

direct in een andere functie binnen de (nieuwe) organisatiestructuur kan worden herplaatst. 

Boventalligheid kan ook komen doordat de beschikbare formatie voor een bepaalde functie 

afneemt. Een werknemer die boventallig wordt verklaard, krijgt dit schriftelijk bevestigd. 

Categorie uitwisselbare functies: 

Functies die op grond van functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden vergelijkbaar en 

naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn. De functies moeten op de beoordeelde factoren 

uitwisselbaar zijn met elkaar: dus onderling en vice versa.  

Dezelfde functie: 

De functie die met de werknemer in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen én die de 

werknemer feitelijk vervulde direct voorafgaand aan de organisatiewijziging en die 

(nagenoeg) ongewijzigd terugkomt in het nieuwe formatieplaatsenplan. In deze situatie volgt 

de medewerker de functie, behalve als in de nieuwe situatie de formatieruimte voor deze 

functie kleiner is dan het aantal medewerkers in de uitwisselbare categorie van deze functie. 

Dan wordt er afgespiegeld om te bepalen welke medewerkers rechtstreeks geplaatst kunnen 

worden.   

Formatieplaats: 

Een formatieplaats wordt als eenheid gehanteerd om een functie in een aantal arbeidsuren 

uit te drukken. De grootte van één formatieplaats is gerelateerd aan een voltijds 

dienstverband: 1.0 formatieplaats is gemiddeld 36 uur per week. 

Formatieplaatsenplan: 

Een overzicht van functies en het aantal formatieplaatsen daarin in de nieuwe situatie (na 

reorganisatie) met een globale omschrijving van functie-inhoud en functie-eisen en het 

(indicatieve) functie-/salarisniveau van deze functies. 

Functie(wijziging):  

Een functie is een afgerond geheel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die 

de werknemer in opdracht van de werkgever verricht. De functie is op hoofdlijnen vastgelegd 

in een functiebeschrijving.  

Er is sprake van wijziging in de functie als het takenpakket en/of de verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden zodanig is/zijn gewijzigd dat de functie overwegend een andere inhoud 

krijgt. 

Functieniveau: 

De zwaarte die aan een functie is toegekend conform de indeling van de 

Functiewaarderingssystematiek voor de Gezondheidszorg (FWG 3.0) en die wordt uitgedrukt 

in een daarbij behorende salarisgroepindeling (schaal). 

Geschikte functie: 
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Een andere functie die géén passende functie is, maar die qua inhoud en 

verantwoordelijkheden naar de mening van Alliade kan worden uitgeoefend door een 

boventallige werknemer. Een werknemer hoeft een aangeboden geschikte functie niet te 

accepteren.  

 

Herplaatsing:  

Plaatsing van een boventallige werknemer in een andere functie, conform de bepalingen van 

dit Sociaal Plan.  

 

Herplaatsingskandidaat: 

Werknemer die als gevolg van boventalligheid in aanmerking komt voor herplaatsing. 

 

Herplaatsingstermijn 

De termijn waarin Alliade en de boventallig verklaarde werknemer zich actief inspannen voor 

herplaatsing. 

 

Mobiliteitskandidaat: 

Boventallig verklaarde werknemer die niet binnen twee maanden nadien vrijwillig vertrekt 

en daarom actief wordt ondersteund in het vinden van een andere functie binnen of buiten 

Alliade door het mobiliteitsbureau. 

 

Outplacement:  

Externe of interne begeleiding van één of meer werknemers bij het zoekproces naar een 

nieuwe functie binnen of buiten de organisatie, in opdracht van de werkgever, met het doel 

de zoekactiviteiten te stimuleren en de effectiviteit van de sollicitatie te vergroten. 

 

Passende functie:  

Een andere functie die, gelet op het niveau van de huidige functie, de genoten of binnen 

afzienbare tijd af te ronden opleiding, werkervaring, persoonlijke capaciteiten en 

omstandigheden en de omvang van het huidige dienstverband redelijkerwijs aan de 

werknemer kan worden opgedragen. Als de werknemer binnen een redelijke termijn kan 

voldoen aan de functie-eisen, bijvoorbeeld door het volgen van een of meer cursussen dan 

wel het lopen van een stage, is er ook sprake van een passende functie. Met redelijke termijn 

wordt bedoeld: een termijn vergelijkbaar met de voor die werknemer geldende 

opzegtermijn. 

Een passende functie kan in dezelfde schaal zijn ingedeeld, of maximaal één hoger of lager.  

Een functie waarbij de reistijd woon-werkverkeer enkele reis meer dan 45 minuten bedraagt, 

terwijl dat voorheen wel korter dan 45 minuten was, wordt niet als een passende functie 

gezien, tenzij de werknemer hier geen bezwaar tegen heeft. 

 

Peildatum: 

De peildatum voor de afspiegeling is de in de adviesaanvraag voor de OR vermelde geplande 

datum waarop de bestuurder het definitieve besluit over de organisatieaanpassing met 

inachtneming van het OR-advies daarover neemt.  

Op dezelfde datum worden ook de werknemers die boventallig worden verklaard hierover 

geïnformeerd door hun leidinggevende en krijgen ze dit schriftelijk bevestigd. 
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Plaatsing: 

Plaatsing is het als gevolg van een reorganisatie direct plaatsen in dezelfde, een vergelijkbare 

of passende functie van een werknemer. De werknemer wordt direct geplaatst en is dus niet 

boventallig verklaard conform de bepalingen van dit Sociaal Plan.  

  

Plaatsmaken:  

Plaatsmaken is als een niet-boventallige werknemer op eigen verzoek ontslag neemt en 

daarmee plaatsmaakt voor een boventallige werknemer, onder uitbetaling van een 

mobiliteitspremie door de werkgever. Alliade besluit om wel of niet gebruik te maken van 

het aanbod van de werknemer om ontslag te nemen. De werknemer krijgt pas de status van 

plaatsmaker als Alliade hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Als zich meerdere werknemers 

in dezelfde uitwisselbare functiecategorie als plaatsmaker hebben aangemeld worden deze 

aanmeldingen in volgorde van binnenkomst door HR in behandeling genomen. Dit gaat pas 

in nadat de werkgever de mogelijkheid hiertoe via Intranet heeft opengesteld.  

 

Pre-mobiliteit: 

Een fase waarin voor werknemers die werkzaam zijn in met krimp bedreigde functies 

faciliteiten worden geboden zoals een vrijwillige vertrekregeling en een begeleiding door een 

mobiliteitsbureau. De met krimp bedreigde functies worden in overleg met de centrale 

ondernemingsraad vastgesteld. Er is nog geen definitief besluit genomen over de 

betreffende reorganisatie. 

 

Reorganisatie:  

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

werknemers als gevolg van een besluit van of namens de Raad van Bestuur. Een aanpassing 

rond één persoon (in verband met het individueel functioneren van een werknemer) wordt 

niet als reorganisatie beschouwd. 

 

Salaris: 

Hiervoor geldt dezelfde definitie als in de van toepassing zijnde cao, tenzij in enige bepaling 

in dit Sociaal Plan anders wordt vermeld.  

 

Sluiting: 

Het niet meer voortzetten van een organisatieonderdeel, waardoor de formatie bij dat 

organisatieonderdeel vervalt of wordt overgeheveld naar een of meer andere 

organisatieonderdelen. 

 

Standplaats(wijziging): 

De plaats (of plaatsen) waar of van waaruit een werknemer doorgaans zijn werkzaamheden 

verricht blijkend uit de systematiek van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.  

Een werknemer verandert van standplaats als hij zijn functie doorgaans op een andere 

locatie gaat uitoefenen blijkend uit de toepassing van de systematiek van de 

reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.   

 

Tijdelijk: 

In dit sociaal plan kan sprake zijn van een tijdelijke situatie (bijvoorbeeld een tijdelijke 

plaatsing). In dat geval zal er in ieder geval jaarlijks overleg met de werknemer plaatsvinden. 
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Tijdelijk detacheren:  

Het gedurende een bepaalde tijd bij een andere werkgever werkzaam zijn, waarbij het 

dienstverband met Alliade gehandhaafd blijft. 

Voorrangskandidaten: 

Voorrangskandidaten zijn: 

1) werknemers die om medische redenen (te beoordelen door de bedrijfsarts) niet meer

in hun eigen functie werkzaam konden zijn en binnen het kader van het reguliere

herplaatsingsbeleid ten gevolge van arbeidsongeschiktheid/re-integratie in de

beschikbare functie moeten worden herplaatst,

2) niet direct herplaatste werknemers die in het kader van deze reorganisatie hun functie

zijn kwijtgeraakt;

3) bij eerdere reorganisaties  boventallig verklaarde werknemers die nog in dienst zijn van

werkgever, alsmede werknemers die zijn herplaatst in een lagere functie èn van wie de

periode van 5 jaar na die herplaatsing nog niet is verstreken;

4) ex-werknemers die bij de BV OuderenPsychiatrieFriesland  in dienst waren en nog ten

laste van werkgever een aanvullende (werkloosheid)uitkering ontvangen.

Werkgever:  

Stichting Alliade of de BV OuderenPsychiatrieFriesland. 

Voor het leesgemak wordt in het Sociaal Plan in plaats van werkgever vaak over ‘Alliade’ 

gesproken, maar voor reorganisaties bij OPF is dit de BV OuderenPsychiatrieFriesland. 

Werknemer:  

De persoon die in de zin van het Burgerlijk Wetboek een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd heeft met de werkgever tenzij de betrokkene: 

• de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt;

• lid is van de Raad van bestuur, waarbij onder lid van de Raad van bestuur wordt

verstaan degene die als zodanig belast is met de beleidsvoorbereiding en het totale

beheer van de instelling en daarvoor rechtstreeks verantwoording verschuldigd is

aan de Raad van Toezicht;

• incidenteel gedurende de schoolvakanties werkzaam is (vakantiekracht);

• voor een periode niet langer dan maximaal 6 weken achtereen incidenteel

werkzaamheden verricht op afroep;

• uurdocent is;

• uitsluitend in de instelling werkzaam is ter vervulling van een stage.
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HOOFDSTUK 10: OVERGANG NAAR EEN ANDERE CAO  

 

Als een medewerker als gevolg van een reorganisatie in een functie wordt geplaatst die onder een 

andere cao valt, dan gaat de medewerker over naar de andere cao. De overgang van cao kan bij 

sommige arbeidsvoorwaarden leiden tot een nadeel voor de medewerker. In verband hiermee is de 

onderstaande compensatie- dan wel garantieregeling opgesteld. 

 

In de praktijk zal een overgang van cao zich beperken tot een overgang van medewerkers die onder 

de CAO VVT vallen naar de CAO GHZ, of omgekeerd.  

Vanwege het zeer kleine aantal Alliade-medewerkers dat onder de CAO GGZ valt (uitsluitend 

werkzaam bij de kleine BV OuderenPsychiatrie Friesland (OPF)), zal een overgang van of naar de CAO 

GGZ bijna nooit voorkomen. Als een dergelijke situatie zich toch voordoet dan zal Alliade in overleg 

met de medewerker op basis van een relevante afweging van voor- en nadelen van de overgang voor 

de betrokken medewerker een maatwerkoplossing afspreken. De medewerker kan zich hierbij laten 

bijstaan of vertegenwoordigen door zijn vakbond of door een rechtskundig adviseur. 

 

De CAO’s VVT en GHZ verschillen op de meeste belangrijke arbeidsvoorwaarden niet wezenlijk van 

elkaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor pensioen(premie), vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, aantal 

arbeidsuren per week, jubileumgratificatie, ORT-toeslag, overwerktoeslag, functiewaardering, et 

cetera. 

 De belangrijkste verschillen in arbeidsvoorwaarden zijn: 

1) De salarisschalen 

2) De reiskostenregelingen woon-werkverkeer en dienstreizen 

3) De vakantie-/PBL-rechten 

4) De overgangsrechten PBL (GHZ) voor medewerkers die op 31-12-2009 45 jaar of ouder waren en de 

overgangsrechten extra bovenwettelijk vakantie-uren (VVT) voor medewerkers die op 31-12-2011 50 

jaar of ouder waren. 

 

De volgende compensatie- of garantieregelingen gelden voor deze 4 verschillen: 

 

10.1 Inpassing in de voor de nieuwe functie geldende salarisschaal  

De inpassing vindt plaats op hetzelfde, of als dat niet kan, het naasthogere bedrag in de voor de functie 

geldende salarisschaal. Als de werknemer een hoger bedrag aan salaris kreeg dan het maximum van 

de nieuwe schaal, dan wordt het verschil in de vorm van een toeslag toegekend. De toeslag telt mee 

als salariscomponent voor de berekeningsgrondslag van toe(s)lagen, pensioen en uitkeringen en volgt 

ook de contractloonafspraken in de nieuwe cao. 

 

10.2 Reiskostenregelingen woon-werkverkeer en dienstreizen 

a. Woon-werkverkeer 

De medewerker die van de ene naar de andere cao overgaat en daarbij volgens onderstaande tabel 

‘dagvergoeding woon-werkverkeer, vergelijking CAO Gehandicaptenzorg en CAO VVT’ een lagere 

reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer ontvangt, krijgt als compensatie daarvoor een 

nettobedrag ter grootte van 36 (maanden) X het verschil in de dagvergoeding volgens de onderstaande 

tabel X het gemiddeld aantal werkdagen per maand.  
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Dit verschil wordt eenmalig bij de overgang naar de andere cao vastgesteld, waarna dit nettobedrag 

wordt gebruteerd. Vervolgens zal maandelijks 1/36 deel van dit gebruteerde bedrag worden 

uitbetaald.  

De werknemer kan in plaats van maandelijkse uitbetaling ook kiezen om het aldus vastgestelde bedrag 

ineens uitbetaald te krijgen. De werknemer zal in dat geval worden gewezen op de mogelijke risico’s 

voor eventuele huur-, kinderopvang- en/of zorgtoeslag. 

Tabel dagvergoeding woon-werkverkeer, vergelijking CAO Gehandicaptenzorg en CAO VVT 

(Bron: Raet) 

Vergoeding bij .. km per dag 

GHZ VVT 

1 km €  0,16   €  0,20  

2 km €  0,32   €  0,20  

3 km €  0,48   €  0,20  

4 km €  0,64   €  0,20  

5 km €  0,80   €  0,20  

6 km €  0,96   €  0,20  

7 km €  1,12   €  0,20  

8 km €  1,28   €  0,20  

9 km €  1,44   €  0,54  

10 km €  1,60   €  0,76  

11 km €  1,76   €  1,05  

12 km €  1,92   €  1,22  

13 km €  2,08   €  1,45  

14 km €  2,24   €  1,79  

15 km €  2,40   €  2,07  

16 km €  2,56   €  2,36  

17 km €  2,72   €  2,58  

18 km €  2,88   €  2,93  

19 km €  3,04   €  3,21  

20 km €  3,20   €  3,49  

21 km €  3,36   €  3,49  

22 km €  3,52   €  3,49  

23 km €  3,68   €  3,49  

24 km €  3,84   €  3,49  

25 km €  4,00   €  3,49  

26 km €  4,16   €  3,49  

27 km €  4,32   €  3,49  

28 km €  4,48   €  3,49  

29 km €  4,64   €  3,49  

30 km €  4,80   €  3,49  
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b. Dienstreizen 

Ook voor de dienstreizen verschilt de vergoeding.  

In de CAO GHZ krijgt een werknemer bruto € 0,29 per kilometer. Omdat tot een belastbaar inkomen 

van € 68.508 het belastingpercentage 37,1% bedraagt, is dat netto € 0,1824 per km. 

In de CAO VVT is de vergoeding voor dienstreizen € 0,27 per km netto. 

Derhalve is sprake van een nettoverschil van iets minder dan € 0,09 per km. 

Vanzelfsprekend is de vergoeding dienstreizen gebaseerd op het aantal daadwerkelijk te reizen 

kilometers.  

Medewerkers die van de CAO VVT naar de CAO GHZ overgaan en in hun nieuwe functie in het eerste 

jaar meer dan 500 kilometer aan dienstreizen hebben gemaakt, zullen na afloop van dat jaar een 

compensatie ontvangen ter grootte van 3(jaar) X € 0,09 X het aantal kilometers (aan dienstreizen in 

dat eerste jaar).  Dit verschil wordt eenmalig na één jaar na de overgang naar de andere cao 

vastgesteld, waarna dit nettobedrag wordt gebruteerd. Vervolgens zal maandelijks 1/36 deel van dit 

gebruteerde bedrag worden uitbetaald.  

De werknemer kan in plaats van maandelijkse uitbetaling ook kiezen om het aldus vastgestelde bedrag 

ineens uitbetaald te krijgen. De werknemer zal in dat geval worden gewezen op de mogelijke risico’s 

voor eventuele huur-, kinderopvang- en/of zorgtoeslag. 

 

10.3  Verschil in vakantie- en PBL-uren 

De CAO GHZ kent naast de 144 wettelijke vakantie-uren ook 57 PBL-uren. Daarnaast is er een 

compensatie feestdagen van gemiddeld 50,4 uur per jaar (uitgaand van gemiddeld 7 feestdagen die 

vallen op een doordeweekse dag). In totaal wordt daarom inclusief feestdagen uitgegaan van 251,4 

uur. 

De CAO VVT kent naast de 144 wettelijke vakantie-uren nog 58,4 bovenwettelijke en 35 extra vakantie-

uren, in totaal 237,4 uur. Voor verlof op een feestdag waarop een werknemer is ingeroosterd moeten 

ook vakantie-uren worden afgeschreven.  

Het verschil bedraagt dus 14 uur per jaar, rekening houdend met het verlof op feestdagen. 

Medewerkers die overgaan van de CAO GHZ naar de CAO VVT worden gecompenseerd door hen óf 6 

extra vakantiedagen van elk 7,2 uur te geven óf die in totaal zes vakantiedagen (43,2 uur) in één keer 

uit te betalen.  

Hierbij is steeds uitgegaan van een fulltime dienstverband, bij parttime geldt dit naar rato.  

 

10.4 Overgangsregelingen voor oudere werknemers  

De CAO GHZ kent twee overgangsregelingen voor de nog bij een GHZ-instelling in dienst zijnde 

werknemers vanwege de in 2009 voor hen verminderde PLB-uren, te weten: 

a) Een regeling voor medewerkers die op 31-12-2009 ouder waren dan 50 jaar, kregen -afhankelijk van 

hun leeftijd – jaarlijks een extra aantal PBL-uren (45 tot 149 uur).  

b) Een regeling voor medewerkers die op 31-12-2009 ouder waren dan 45 maar jonger dan 50 jaar, 

kregen in de maand dat zij 55 werden eenmalig 200 extra PBL-uren toegekend. 

Bij parttime dienstverbanden wordt dit aantal naar rato berekend. 

De onder a vermelde regeling is thans nog existent voor medewerkers die op 31-12-2009 in dienst 

waren en nu op dit moment allemaal al ouder dan 61 jaar zijn. De laatste groep medewerkers die 

onder b vielen hebben in 2019 eenmalig hun extra PLB-uren gekregen.  
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De CAO VVT kent ook twee overgangsregelingen waarin oudere werknemers – die in dienst zijn 

gebleven bij een VVT-werkgever - recht op extra vakantie-uren behouden, te weten: 

a) Een regeling voor medewerkers die op 31-12-2011 ouder waren dan 55 jaar; zij hebben jaarlijks recht

op 93 extra vakantie-uren (Een overgangsregeling voor medewerkers die voor 1-1-2009 55 jaar of

ouder waren, is inmiddels vervallen).

b) Een regeling voor medewerkers die op 31-12-2011 ouder waren dan 50 maar jonger dan 55 jaar; zij

hebben vanaf de maand dat zij 55 worden – afhankelijk van hun leeftijd op 31-12-2011 - jaarlijks een

extra aantal vakantie-uren (45 tot 80).

Bij parttime dienstverbanden wordt dit aantal naar rato berekend.

De onder a vermelde regeling is thans nog existent voor medewerkers die op 31-12-2011 in dienst

waren en nu op dit moment al ouder dan 64 jaar zijn. De jongste van de onder b vermelde groep

medewerkers is nu ouder dan 59 jaar.

Er zijn dus nog maar weinig medewerkers die gebruik maken van deze regelingen, en deze 

medewerkers gaan vaak al binnen 5 jaar met pensioen. Daarom behouden alle medewerkers die naar 

een andere cao overgaan dit overgangsrecht op grond van de cao waaronder zij voor de reorganisatie 

vielen als persoonlijk recht tot einde dienstverband bij Alliade. Vanzelfsprekend komen zij niet 

tegelijkertijd in aanmerking voor het overgangsrecht dat hoort bij de cao waaronder zij na de 

reorganisatie gaan vallen.  

HEERENVEEN; ONDERHANDELINGSRESULTAAT d.d. 21-5-2021 


