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VOORWOORD

Noodzaak reorsanisatie
De veranderingen in de zorgsector volgen elkaar in hoog tempo op. lnterne en externe factoren
leiden ertoe dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op het verandervermogen van de
organisatie. Veranderingen op zowel politiek, technologisch, economisch als maatschappelijk vlak.
Alles moet sneller, beter, scherper en steeds vaker'anders'. Permanent leren, continu verbeteren en
ontwikkelen wordt steeds meer van belang. ln de continue veranderprocessen wordt onvermijdelijk
ook regelmatig een beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van de werknemers van Máxima
Medisch Centrum (hierna: Máxima MC). Organisatie en werknemers zullen meerflexibel en

wendbaar moeten worden. Máxima MC bouwt aan een organisatie, die goede en klantgerichte zorg

biedt en daarnaast toekomstbestendig en financieel gezond is. Hierdoor zijn reorganisaties
noodzakelijk.

Duurzame inzetbaarheid
Máxima MC streeft naar de best mogelijke zorg en wil daarom interne en externe mobiliteit blijven
stimuleren voor de werknemers. De baan van morgen is anders dan de baan van vandaag. lnhoud en
eisen zijn aan verandering onderhevig. Werken aan duurzame inzetbaarheid is een randvoorwaarde
voor werkzekerheid. Het is een gezamenlijk belang en gedeelde verantwoordelijkheid voor Máxima
MC en werknemer om te zorgen dat kennis en vaardigheden van de werknemer blijven aansluiten op
de veranderende eisen. De werknemer is verantwoordelijk om er alles aan te doen om breed
inzetbaar te blijven en proactief mee te groeien met de ontwikkelingen in het vakgebied, het
ziekenhuis en de arbeidsmarkt. Máxima MC faciliteert dit en stelt haar werknemers in staat hun
deskundigheid en professionele vaardigheden continue te verbeteren en ontwikkelen.

Doelen inhoud Sociaal Plan

Een reorganisatie kan tot gevolg hebben dat functies veranderen of verdwijnen, dat nieuwe functies
ontstaan of dat het aantalformatieplaatsen verandert. ln dit Sociaal Plan staan de maatregelen die
Máxima MC treft om eventuele nadelige personele gevolgen van reorganisaties zoveel mogelijk op te
vangen. Het Sociaal Plan beschrijft welke verantwoordelijkheden Máxima MC zal dragen, maar staat
daarnaast ook stil bij de verantwoordelijkheden van de werknemer, Ook maakt het Sociaal Plan

inzichtelijk op welke (financiële) middelen een beroep kan worden gedaan om de werknemers
optimaal inzetbaar te houden. Het Sociaal Plan is erop gericht werknemers van werk naar werk te
begeleiden. Ten opzichte van het voorgaande Sociaal Plan besteedt dit Sociaal Plan meer aandacht
aan het bevorderen van mobiliteit en ondersteunende maatregelen gericht op het vinden van ander
werk.

Dit Sociaal Plan, dat een looptijd kent van l januari 2022tot en met 31 december 2023, stelt Máxima
MC in staat om vanuit goed werkgeverschap adequaat en op een zorgvuldige wijze in te spelen op
toekomstige veranderingen.

Sociaal Plan Máxima MC 2022 * 2023
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DEEL I ALGEMEEN DEEL

1. Werkingsduur
a. Het Sociaal Plan treedt in werking op L januari 2022 en eindigt op 31 december 2023.
b. Uiterlijk een half jaar voor de expiratiedatum treden partijen in overleg over een eventuele

verlenging van de looptijd en/of wijziging van dit Sociaal Plan. Máxima MC neemt hiervoor het
initiatief door contact op te nemen met de werknemersorganisaties. ln het geval een

dergelijke uitnodiging uitblijft wordt het Sociaal Plan stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij
één van de partijen tenminste drie maanden voor de expiratiedatum het Sociaal Plan

schriftelijk opzegt bij de andere partijen.

c. lndien Máxima MC en de werknemersorganisaties in overleg zijn om tot een gewijzigd en/of
nieuw sociaal plan te komen, loopt het Sociaal Plan ongewijzigd door totdat er een gewijzigd

en/of nieuw Sociaal Plan is.

d. Na de looptijd van dit Sociaal Plan zal het Sociaal Plan niet nawerken, waardoor er geen

nieuwe rechten kunnen worden ontleend aan dit Sociaal Plan. Dit Sociaal Plan blijft van

toepassing op reorganisaties die zijn begonnen tijdens de looptijd, ook als zij na afloop van de
looptijd worden afgewikkeld.

2. Werkingssfeer
a. Dit Sociaal Plan geldt als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Er is sprake van een (aangekondigde) reorganisatie met personele gevolgen;
- De werknemer is gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan door de Raad van Bestuur

aangemerkt als'pré-mobiel' of 'boventallig';
- De werknemer is in dienst van Máxima MC;

- De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
- Voor de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, geldt het Sociaal

Plan voor de duur van de arbeidsovereenkomst;
- Op de arbeidsovereenkomst is de cao Ziekenhuizen van toepassing verklaard.

b. Dit Sociaal Plan geldt in de volgende gevallen niet:
- De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
- De werknemer heeft voor de datum van inwerkingtreding van dit Sociaal Plan een brief

ontvangen van Máxima MC dat hij boventallig is verklaard. Het Sociaal Plan voorafgaand

aan dit Sociaal Plan blijft voor hem van toepassing;
- Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd om een andere reden dan reorganisatie.

Bijvoorbeeld:

o Langdurige arbeidsongeschiktheid (2 jaar of langer arbeidsongeschikt);

o Disfunctioneren;
o Op staande voet vanwege een dringende reden;

o Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten (artikel 7:669 lid 3 BW).

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst om een andere reden dan reorganisatie ,

geldt het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek.
- Als in de arbeidsovereenkomst staat dat geen cao of een andere cao dan de cao

Ziekenhuizen van toepassing is.

c. lngegane rechten die voortvloeien uit de toepassing van dit Sociaal Plan blijven van kracht, ook
nadat de werkingsduur van dit plan is verstreken. lndividuele aanspraken uit een vorig Sociaal

Plan, die op het moment van inwerkingtreding van dit Sociaal Plan worden toegepast, blijven
gelden. Dit geldt ook voor individuele afspraken, mits deze afspraken schriftelijk door Máxima
MC zijn vastgelegd.

Sociaal Plan Máxima MC2022*2023
definitieve versie
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3. Uitgangspunten
Voor dit Sociaal Plan gelden de volgende uitgangspunten:
a. Máxima MC zal zorgvuldigheid in acht nemen in het uitvoeren en begeleiden van

veranderingen in de organisatie, waarbij Máxima MC werknemers en de ondernemingsraad
tijdig en zo volledig mogelijk zal informeren over de eventuele gevolgen voor werknemers van
een reorganisatie,

b. Máxima MC spant zich optimaal in om boventallige werknemers van werk naar werk te
begeleiden.

c. Gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan zullen gedwongen ontslagen als gevolg van

reorganisatie niet voorkomen, tenzij de werknemer niet of in ernstige mate onvoldoende
meewerkt aan het opstellen of nakomen van het mobiliteitsplan, of zich niet actief genoeg

opstelt bij het zoeken naar een andere (externe) functie, zoals opgenomen in artikel 9.1 en/of
een werknemer een functie-aanbod weigert zoals opgenomen in artikel 11.

d. Máxima MC en de individuele werknemer zijn verplicht om actief mee te werken en bij te
dragen aan een positieve uitvoering van dit Sociaal Plan.

e. Máxima MC zorgt ervoor dat iedere werknemer de digitale versie van het Sociaal Plan kan

inzien of kan downloaden.
f. Tweemaal per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats tussen Máxima MC en

werknemersorganisaties. Máxima MC neemt hiertoe het initiatief.
g. lnterpretatie van dit Sociaal Plan is voorbehouden aan de partijen die betrokken zijn bij de

totstandkoming ervan.

4. Hardheidsclausule
a. Als toepassing van het Sociaal Plan leidt tot een onbillijke situatie voor de individuele

werknemer, zal Máxima MC in positieve zin afwijken van dit Sociaal Plan, zonder dat dit enig
precedent kan scheppen voor andere situaties.

b. Bij verschil van inzicht over de toepassing van de hardheidsclausule, kunnen partijen besluiten
de situatie voor te leggen aan de Adviescommissie Sociale Begeleiding.

c. Van het advies van de Adviescommissie Sociale Begeleiding kan slechts op zwaarwegende
gronden worden afgeweken. lndien Máxima MC afwijkt van het advies, doet zij hiervan
gemotiveerd en schriftelijk mededeling aan de Adviescommissie Sociale Begeleiding en aan de
werknemer.

5. Maatwerk
Voor de werknemer met de status 'pre-mobiel' of 'boventallig' zijn maatwerkoplossingen mogelijk.
Beide partijen kunnen met een voorstel komen dat leidt tot verbetering van het toekomstperspectief
van de werknemer binnen of buiten het ziekenhuis.

Sociaal Plan Máxima MC 2022 " 2023

definitleve versle
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DEEL II PROCEDU RE REORGAN ISATI E

6. Reorganisatieplan en besluitvorming
Reorganisatie

Een reorganisatie is een verandering in de organisatiestructuur, werkprocessen of formatie met
arbeidsrechtelijke en/of arbeidsvoorwaardelijke gevolgen voor één of meer werknemers als gevolg

van een besluit door de raad van bestuur waar een reorganisatieplan aan ten grondslag ligt. Máxima
MC biedt aan de werknemers in zo vroeg mogelijk stadium helderheid over de aard van de in te
zetten veranderingen, de gevolgen hiervan en de procedure en tijdlijn tot besluitvorming.

Reorganisotieplan

ln een reorganisatieplan worden de aanleiding, de doelstelling, de consequenties en hettijdspad van

de reorganisatie toegelicht. Daarbij wordt ook de structuur van de bestaande en nieuwe situatie
uiteengezet en een formatieplaatsenpla n opgesteld.
Het formatieplaatsenplan bevat een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de gewenste
personele bezetting van de betreffende organisatorische eenheid in de nieuwe situatie, inclusief een

overzicht van huidige en toekomstige functies met bijbehorende indelingsniveaus en uitwisselbare
functies. Op basis van het formatieplaatsenplan dient helder te worden of en zo ja welke functies en

formatieplaatsen daadwerkelijk komen te vervallen en welke nieuwe functies ontstaan. Als nieuwe
functies ingevuld worden op basis van selectie, wordt dit in het reorganisatieplan gemotiveerd. ln het
formatieplaatsenplan wordt benoemd welke functies onderling uitwisselbaar zijn.

Een voorgenomen reorganisatie kan meer dan één organisatorische eenheid tegelijk betreffen. ln het
plan wordt daarom ook de organisatorische reikwijdte vastgesteld.

Elk reorganisatieplan wordt door de raad van bestuur als voorgenomen besluit voorgelegd aan de

ondernemingsraad. De ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen,
waarna de raad van bestuur een definitief besluit neemt. Pas nadat deze besluitvorming is afgerond,
kan gestart worden met de uitvoering van het reorganisatieplan. Het definitieve reorganisatieplan
wordt door het management van de betreffende organisatorische eenheid aan de betrokken
werknemers toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst, waarbij een nadere uitleg wordt gegeven

over de te volgen procedures, alsmede over het sociaal plan.

Om de gevolgen voor werknemers zoveel mogelijk te beperken, wordt in een vroeg stadium
geanticipeerd op de geplande veranderingen. Het bemiddelen van werk naar werk staat hierin
centraal en wordt beschouwd als een verantwoordelijkheid van zowel werknemer als Máxima MC . ln

het reorganisatieproces worden daarom twee fasen onderscheiden:
r Anticiperen op verandering: pré-mobiliteit (vrijwillige mobiliteit voor werknemers voor wie het

risico op boventa lligheid bestaat)
o Herplaatsen van boventallige werknemers: mobiliteit

Sociaal Plan Máxima MC 2022 - 2023

deí:nitieve versie
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Fase Pré-mobiliteit: a nticiperen op
verandering
Reorgonisatieplon ligt als voorgenomen besluit

bii onderneminosroad.

Mobiliteit: herplaatsen van boventallige
werknemers
Definitief besluit over reorganlsatieplan;

reoruanisatie vindt Dlaats.

Doel Versterken van de employability van

de werknemer en voorkomen van

boventalligheid.

Plaatsen en herplaatsen, begeleiding van
werk naar werk.

Kern Anticiperen op ontwikkelingen
Vrijwillig
Gericht op het aanzetten tot
mobiliteit en het bevorderen van

vrijwillig vertrek of vrijwillige
mobiliteit
Gezamenlijke

verantwoordelijkheid Máxima MC

en werknemer
Persoon lijk Mobiliteitsplan (PMP)

optioneel

a

a

a

a

Herplaatsing binnen Máxima MC

gericht op reëel perspectief:

herplaatsing in passende functie
Verplicht
Geza men I ij ke ve ra ntwoordelijkheid
Máxima MC en werknemer
Begeleiden naar extern indien geen

reëel intern perspectief
Persoonlijk Mobiliteitsplan (PMP)

a

a

Faciliteiten Faciliteiten gericht op ontwikkeling,
opdoen ervaring, stimuleren verloop
en overstappen naar nieuw werk
( mobi liteitsbevorderen de

maatregelen).

Volledige Sociaal Plan van toepassing

ln de hierna volgende hoofdstukken worden deze fasen verder uitgewerkt.

Ro I le n e n ve rd ntwoorde I ij khede n

De direct-leidinggevende (van de oorspronkelijke functie) is gedurende het hele proces eerste

aanspreekpunt voor de werknemer en is verantwoordelijk voor de begeleiding van de werknemer.
Adviseurs van de afdeling HRM ondersteunen en adviseren de leidinggevende, zowel op inhoud als

op proces, en kunnen ingezet worden om bepaalde onderdelen uit het mobiliteitstraject uitte
voeren op basis van hun expertise.
Een adviseur van de afdeling HRM is tevens verantwoordelijk voor het bijhouden en bewaken van de
plaatsingslijst, belangstellingsregistratie, vacaturelijst en herplaatsingslijst en ziet toe op een

zorgvuldige uitvoering van het volledige proces.

De manager van de betreffende organisatorische eenheid is eindverantwoordelijk voor de gehele

procesgang t.a.v. de reorganisatie conform de stappen die in het reorganisatieplan zijn beschreven.

lnspanningen Móximo MC

Máxima MC biedt de faciliteiten uit het Sociaal Plan op zo'n manier aan dat de begeleiding van de

boventallige werknemer naar ander werk zo goed mogelijk verloopt. Máxima MC zal er alles aan

doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om boventallige werknemers professioneel te
ondersteunen bij het vinden van een passende functie.

Máxima MC beschikt hiervoor over een mobiliteitsteam dat op maat gesneden begeleiding biedt aan

boventallige werknemers en diverse instrumenten kan inzetten (zoals een sollicitatietraining,
gesprekken met een loopbaanadviseur, scholing, outplacement en een assessment).

Sociaal Plan Máxima MC.2022 '202"3

definitieve versio
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Wanneer de werknemer van mening is dat Máxima MC haar verplichtingen niet of onvoldoende
nakomt, kan de Adviescommissie Sociale Begeleiding om een oordeel worden gevraagd. Als de
commissie van oordeel is dat Máxima MC inderdaad de verplichtingen onvoldoende nakomt, dan kan

deze aangeven binnen welke termijn deze verplichtingen alsnog dienen te worden nagekomen.

I nspa n n i nge n bove nta I I ige we rkne mer
De boventallige werknemer:
. accepteert een aanbod voor een gelijke, gelijkwaardige of passende functie bij Máxima MC;
r stelt zich flexibel op. Dit betekent onder andere dat de werknemer bereid is om op andere dan

tot dusverre gebruikelijke dagen en tijdstippen te werken en om op een andere locatie te
werkenl;

o volgt cursussen/opleidingen waarvan in het mobiliteitsplan is vastgesteld dat deze een positief
effect hebben voor zijn arbeidsmarktpositie;

r solliciteert actief naar andere functies buiten het ziekenhuis als de kansen op het vinden van
ander werk bij werkgever klein zijn;

o werkt actief mee aan alle andere activiteiten die het mobiliteitsteam voorstelt (als een
persoonlijk mobiliteitsplan is opgesteld en de voorgestelde activiteiten hiermee in lijn zijn).

7. Pré-mobiliteitsfase: anticiperen op verandering
Als op basis van het voorgenomen besluit t.a.v. het reorganisatieplan duidelijk is dat op afzienbare
termijn de functie of formatieplaats van één of meer werknemers binnen een specifieke
organisatorische eenheid zal vervallen ten gevolge van de reorganisatie, het opheffen van functies of
terugloop in formatie, gaat de pré-mobiliteitsfase in.

Het doel van deze fase is om actief door- en uitstroom van werknemers die mogelijk boventallig
worden te bevorderen in de tijd die beschikbaar is tot het formele besluit van de raad van bestuur.
Hiermee kan uiteindelijk zoveel mogelijk boventalligheid voorkomen worden.

Máxima MC kan, in overleg met de ondernemingsraad, besluiten werknemers in de betreffende
functie(s) de status 'pré-mobiel' te verlenen. Deze werknemers kunnen op vrijwillige basis gebruik
maken van de mobiliteitsbevorderende maatregelen zoals beschreven in dit Sociaal Plan. Hiertoe kan

een Persoonlijk Mobiliteitsplan met de werknemer opgesteld worden (zie verder onder 9,3).

Máxima MC maakt deze werknemers schriftelijk kenbaar dat hun functie (mogelijk) zal worden
opgeheven of dat de formatie van functies vermindert binnen een met de ondernemingsraad
besproken termijn en kent aan hen de status 'pré-mobiel'toe.

Het primaire doel van de status 'pré-mobiel' is dat in de periode die resteert tot het vervallen van de

functie of de formatieplaatsen gericht kan worden gewerkt aan de employability van de betrokken
werknemers, teneinde boventalligheid te voorkomen dan wel de herplaatsingskansen te vergroten.

De pré-mobiliteitsfase start op het moment dat het reorganisatieplan door de raad van bestuur als

voorgenomen besluit wordt aangeboden aan de ondernemingsraad en eindigt op het moment dat de

raad van bestuur een definitief besluit heeft genomen over het reorganisatieplan.

1 Mocht dit tot een onbillijke situatie leiden voor een werknemer, dan spreken werkgever en werknemer een

termijn af waarbinnen de werknemer maatregelen kan treffen om zich aan de nieuwe situatie aan te passen.

Sociaal Plan Máxima MC2022-2023
definitieve versie
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8. Uitvoeren reorganisatie: plaatsen en vaststellen boventalligheid
8.7 Plaatsen
Zodra een definitief besluit over het reorganisatieplan is genomen, wordt gestart met het opstellen
van een plaatsingslijst. ln principe volgt de werknemer zijn of haar functie. lndien het aantal
formatieplaatsen van een functie minder is in de nieuwe formatie, wordt het afspiegelingsbeginsel
toegepast. Middels een plaatsingslijst worden de werknemers vanuit de bestaande
organisatiestructuur geplaatst in de nieuwe organisatiestructuur.
Een werknemer die niet geplaatst kan worden op de oorspronkelijke functie, wordt zoveel als

mogelijk geplaatst op een gelijke, gelijkwaardige of passende functie uit het formatieplaatsenplan.
lndien er meerdere kandidaten zijn wordt het anciënniteitbeginseltoegepast. Daarbij gaat een

werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vóór een werknemer met een

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De plaatsing wordt schriftelijk bevestigd.

8. 2 B ela n g ste I I i ng sregi strati e
lndien op basis van het formatieplaatsenplan voorzien is dat er meerdere formatieplaatsen of nieuwe
functies beschikbaar komen, zal er vóór vaststelling van de plaatsingslijst een traject van

belangstellingsregistratie worden opgestart. Werknemers kunnen hierin aangeven naar welke functie
hun voorkeur uitgaat. Tijdens een gesprek kunnen werknemers hun plaatsingsvoorkeur(en) zo nodig

toelichten aan de leidinggevende en eventueel een adviseur van de afdeling HRM.

Aan de belangstellingsregistratie kunnen zowel door de werknemer als Máxima MC geen rechten

worden ontleend.

8.3 Boventolligheid
Een werknemer die niet direct geplaatst kan worden in de oorspronkelijke functie en tevens niet
direct geplaatst kan worden in een gelijke, gelijkwaardige of passende functie wordt boventallig
verklaard.

Binnen twee weken na het definitieve besluit van de raad van bestuur, voert de leidinggevende met
de werknemer een gesprek waarin wordt medegedeeld of de werknemer al dan niet direct kan

worden geplaatst en dus al dan niet boventallig is. De (aanzegging van) boventalligheid of plaatsing

wordt schriftelijk bevestigd. De datum van boventalligheid is afhankelijk van het definitief besluit tot
organisatiewijziging door de raad van bestuur. Vervolgens wordt de boventallige werknemer
aangemeld bij de afdeling HRM voor een mobiliteitstraject.

Een werknemer (binnen de organisatorische eenheid waar de reorganisatie plaatsvindt) die niet
boventallig is geworden als gevolg van de reorganisatie, kan op diens eigen verzoek plaatsmaken

voor een collega die boventallig is geworden (remplagantenregeling). Deze regeling en de
voorwaarden waaronder deze van toepassing is, is beschreven in artikel L4 van dit sociaal plan.

9. Mobiliteitsfase voor boventallige werknemers
9.7 Mobiliteitstrajed
Om een succesvolle herplaatsing te realiseren, wordt voor een boventallige werknemer een

mobiliteitstraject gestart. ln een mobiliteitstraject geldt voor Máxima MC en werknemer een
gezamenlijke verantwoordelijkheid en geldt voor beiden een inspanningsverplichting om te komen
tot een succesvolle oplossing. Máxima MC en werknemer kunnen elkaar aanspreken op deze

vera ntwoordelijkheid.

Bij het zoeken naar een functie binnen Máxima MC wordt de volgende volgorde toegepast:
1.. gelijke of gelijkwaardige functie;
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2. passende functie;
3. tijdelijke functie (korter of langer dan t2 maanden).

De precieze invulling van het traject, alsmede de verwachte duur van het traject, is maatwerk en

wordt met elke boventallige werknemer individueelvastgelegd in een persoonlijk mobiliteitsplan
(PMP).

Het mobiliteitstraject eindigt op de afgesproken einddatum, of zoveel eerder als een passende

oplossing tussen werkgever en werknemer is overeengekomen.
Als op de afgesproken einddatum blijkt dat werkgever en werknemer alles hebben gedaan wat
redelijkerwijs mag worden verwacht om een werknemer te begeleiden in het mobiliteitstraject en

dat niet heeft geleid tot succesvolle herplaatsing, vindt een gesprek plaats tussen werkgever en

werknemer over het toekomstperspectief en -mogelijkheden. Afhankelijk van het
toekomstperspectief zal verlenging van het mobiliteitstraject tot de mogelijkheden behoren;
wanneer er sprake is van een verlenging wordt dit - samen met de afspraken over de invulling -
verwerkt in het persoonlijk mobiliteitsplan.

Als de werknemer niet of in ernstige mate onvoldoende meewerkt aan het opstellen of nakomen van

het persoonlijk mobiliteitsplan, of zich niet actief genoeg opstelt bij het zoeken naar een andere
(externe) functie, kan Máxima MC overgaan tot een procedure om het dienstverband te beëindigen.
Het voornemen tot ontslag wordt eerst aan de Adviescommissie Sociale Begeleiding voorgelegd.

(Gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid die ontstaat tijdens de premobiliteitsfase en/of
boventalligheidsfase is op zichzelf geen grond voor opschorting van de mobiliteitstermijn en de
inspanningen die in het kader van het Sociaal Plan van werkgever en werknemer kunnen worden
verwacht. lndien aantoonbaar blijkt dat werknemer niet in staat is aan zijn verplichtingen op grond

van (onderdelen van) het Sociaal Plan te voldoen treffen partijen binnen de kaders van deze bepaling
een passende regeling over hoe hiermee om te gaan. Hierbij kan bijvoorbeeld de bedrijfsarts om
advies worden gevraagd.

9. 2 I n hou d m obi I iteitst raj ect
Een mobiliteitstraject start met een intakegesprek met een adviseur van de afdeling HRM waarin de
belangstellingsregistratie (zie paragraaf 8.2) en het reëel perspectief op interne herplaatsing worden
vastgesteld. Tijdens dit gesprek kan een werknemer zijn plaatsingsvoorkeur(en) voor een

afdelingfunctie nader toelichten en bespreken. Daarnaast worden tijdens dit gesprek de rechten en
plichten van werkgever en werknemer nader toegelicht en komen de mobiliteitsbevorderende
maatregelen aan de orde (zie ook hoofdstuk 13).

Afhankelijk van het perspectief worden afspraken gemaakt over een intern mobiliteitstraject (gericht

op herplaatsing binnen Máxima MC) dan wel begeleiding naar een externe werkgever en wordt
besproken welke activiteiten ondernomen worden om een succesvolle begeleiding van werk naar
werk te realiseren. Deze afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk mobiliteitsplan (PMP) (zie

verder paragraaf 9.3).
Hierna gaan Máxima MC en werknemer gezamenlijk aan het werk om het PMP uit te voeren en

succesvolle herplaatsing te rea liseren.

9.3 Persoonlijk mobiliteitsplan (PMP)

Het persoonlijk mobiliteitsplan (PMP) is een individueel document en bevat concrete afspraken over
de inhoud van het mobiliteitstraject, waaronder het overeengekomen einddoel van het traject, de

verwachte duur van het traject, benodigd budget voor scholing, activiteiten, opleidingen en

trainingen, evaluatiemomenten en hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld sollicitatietraining, netwerken,
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outplacement, jobsearch, coaching, detachering en loopbaanbegeleiding door loopbaanadviseurs
van Máxima MC.

Tenzij Máxima MC en werknemer onderling anders overeenkomen, blijft de boventallige werknemer
werkzaamheden verrichten. Afspraken over het uitvoeren van werkzaamheden worden opgenomen
in het PMP.

Zowel Máxima MC als de werknemer hebben een inspanningsverplichting om in redelijkheid en

billijkheid tot een voor beide partijen aanvaardbaar persoonlijk mobiliteitsplan te komen.

De uitvoering van het PMP wordt tussentijds en aan het einde van het traject door Máxima MC (in
de persoon van de direct-leidinggevende), een adviseur van afdeling HRM en werknemer
geëvalueerd. Aan de hand van de evaluatie kan het PMP b'rjgesteld worden. lndien uit tussentijdse
evaluaties aantoonbaar blijkt dat het interne perspectief op herplaatsing redelijkerwijs nog steeds
aanwezig is, wordt het mobiliteitstraject (gericht op interne herplaatsing) voortgezet en worden
zonodig nieuwe afspraken gemaakt over de inhoud van het traject. lndien het perspectief op interne
herplaatsing niet meer aanwezig is, wordt het PMP bijgesteld en is de werknemer gehouden actief
mee te werken aan het vinden van een nieuwe baan buiten Máxima MC.

Als de werknemer geen (verdere) uitvoering kan geven aan het mobiliteitstraject door
omstandigheden die hem niet verwijtbaar zijn, zoals bijvoorbeeld ziekte, worden nieuwe afspraken
gemaakt over het te verwachten toekomstperspectief en de te ondernemen activiteiten.

10. Procedure herplaatsing
7O.7 plaatsing in een gelijke, gelijkwaordige oÍ passende fundie
Het uitgangspunt in mobiliteitstrajecten is om werknemers zo snel mogelijk op vacante, structurele
formatieplaatsen te plaatsen. Hierbij wordt eerst onderzocht of er mogelijkheden zijn binnen de
organisatorische eenheid waar de reorganisatie zich afspeelt en vervolgens binnen Máxima MC.

Als nieuwe formatieruimte ontstaat beoordeelt een adviseur van de afdeling HRM of er vanuit de
plaatsingslijst mobiliteitskandidaten zijn die voldoen aan de gevraagde functie-eisen en voor wie het
een gelijke of gelijkwaardige functie betreft. Wanneer dit niet het geval is, wordt beoordeeld of er
mobiliteitskandidaten zijn voor wie het een passende functie betreft.
Bij het beoordelen of een functie passend is worden de volgende vertrekpunten gehanteerd:
o Getracht wordt om de functie zo optimaal aan te laten sluiten bij de vooropleiding en

werkervaring van de betrokken werknemer. Daarom wordt eerst gezocht naar een functie op
hetzelfde functieniveau en daarna naar een functie op een lager niveau (max. één FWG niveau
lager) of een hoger niveau.

o Een werknemer wordt als een passende mobiliteitskandidaat gezien wanneer hij binnen zes

maanden redelijkerwijs aan de functie-eisen kan voldoen.
o lndien nodig en mogelijk worden afspraken gemaakt over gerichte bijscholing om de kans op een

succesvolle herplaatsing te vergroten.

Nieuwe vacatures worden pas intern en extern gepubliceerd wanneer deze functie door de adviseur
van HRM niet beoordeeld is als een gelijke, gelijkwaardige of passende functie voor een van de
mobiliteitskandidaten. Hierin wordt meegewogen of een mobiliteitskandidaat binnen een redelijke
termijn (zes maanden) door bijvoorbeeld een ontwikkeltraject, scholing of ervaring die wordt
opgedaan kan voldoen aan de gestelde functie-eisen.
lndien zich een herplaatsingsmogelijkheid voordoet, biedt Máxima MC deze functie schriftelijk aan de

werknemer aan en informeert de ontvangende leidinggevende hierover. De werknemer is verplicht
een gelijke, gelijkwaardige of passende functie te accepteren. Eventuele scholing om aan de gestelde
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functie-eisen te voldoen, wordt als verplicht aangemerkt en vindt plaats op kosten en in tijd van

Máxima MC.

lndien na herplaatsing in een gelijke of gelijkwaardige functie binnen drie maanden blijkt dat de
betrokken werknemer buiten zijn schuld toch niet geschikt is voor de functie vindt overleg plaats

tussen werknemer, nieuwe leidinggevende en adviseur HRM. Hierbij wordt gezocht naar een

oplossing, die bijvoorbeeld kan bestaan uit het hervatten van het mobiliteitstraject. Deze situatie
wordt niet beschouwd als weigering van een functie.

Meerdere kondidaten
lndien meerdere boventallige werknemers in aanmerking komen voor herplaatsing in een gelijke of
gelijkwaardige functie wordt de plaatsing bepaald op volgorde van anciënniteit. Hiertoe wordt een

plaatsingslijst opgesteld. Daarbij gaat een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd voor een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
Mocht er sprake zijn van meerdere kandidaten op de plaatsingslijst voor wie een beschikbare functie
passend is, dan geldt onderstaande plaatsingsvolgorde:

t. mobiliteitskandidaten met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en die voldoen aan de
functie-eisen en {ompetenties, waarbij plaatsing geschiedt op grond van het
a nciën n iteitbeginsel;

2. mobiliteitskandidaten met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en die binnen een

redelijke termijn, in beginsel binnen zes maanden, geschikt te maken zijn voor de functie;
3. mobiliteitskandidaten met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en die binnen een

redelijke termijn, in beginsel binnen zes maanden, geschikt te maken zijn voor de functie, voor
zover de overeengekomen bepaalde tijd door Máxima MC niet belemmerend wordt geacht voor
de invulling van de betreffende vacature;

4. overige werknemers.

70.2 plaatsing in een tijdelijke fundie
lndien niet direct een structurele functie voorhanden is, zal gekeken worden of wel tijdelijke functies
vacant zijn. Dit kan tevens een functie betreffen die de werknemer in staat stelt om vanuit een

leerervaringsplaats ervaring op te doen in een (mogelijk passende) functie. Dit kan zowel een interne
als een externe functie zijn. lngeval van een externe functie, is de instemming van de werknemer
nodig.

Tijdelijke functie tot en met L2 maonden

Bij herplaatsing in een tijdelijke functie voor een periode tot en met 72 maanden (m.n. ziekte- of
zwangerschapsvervanging) geldt een aangepaste procedure.
r Vaste werkafspraken worden zoveel mogelijkgehandhaafd (redelijkheid en billijkheid);
o Het mobiliteitstraject wordt voortgezet. Met de werknemer vinden periodiek

evaluatiemomenten plaats om de voortgang te volgen.
r lndien binnen de periode van de tijdelijke functie geen structurele passende functie gevonden

wordt, wordt met de werknemer na het verstrijken van de termijn van de tijdelijke functie de

herplaatsi ngsproced u re voortgezet, inclusief bijste I ling va n het PM P.

Tijdelijke functie langer dan 72 maonden

Bij herplaatsing in een tijdelijke functie voor een periode longer dan 72 maanden geldt de procedure

zoals in voorgaande paragraaf is vermeld, met daarbij de volgende aanvullende afspraken.
o Het mobiliteitstraject wordt tijdelijk stopgezet. Er geschiedt geen actieve bemiddeling naar een

passende functie.
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Er vinden periodiek evaluatiemomenten met de werknemer plaats om de voortgang te volgen.
lndien de werknemer na het verstrijken van de termijn van tijdelijke plaatsing wederom
herplaatsingskandidaat wordt, wordt het mobiliteitstraject voortgezet inclusief bijstelling van het
PMP.

11. Weigeren herplaatsing
ln principe kan een werknemer een functie-aanbod voor een gelijke, gelijkwaardige of passende

functie niet weigeren. lndien de werknemer het functie-aanbod (of (her)plaatsing) toch afwijst, dient
hij/zij dit schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de manager HRM. Dit dient uiterlijk één
week na ontvangst van de plaatsingsbevestiging te gebeuren.
De manager HRM kan de werknemer uitnodigen voor een gesprek om de afwijzing toe te lichten en
mogelijk tot een alternatieve oplossing te komen. De uitnodiging voor dit gesprek wordt één week na

ontvangst van de gemotiveerde afwijzing gedaan.

Wordt er geen overeenstemming bereikt over de plaatsing danwel over een alternatieve oplossing,
dan zal de manager HRM het bezwaar voorleggen aan de Adviescommissie Sociale Begeleiding. De

samenstelling en werkwijze van de adviescommissie zijn beschreven in artikel 15.

De werknemer wordt schriftelijk geïnformeerd over het advies van de commissie.
lndien de Adviescommissie Sociale Begeleiding het bezwaar van werknemer gegrond acht, zal

Máxima MC de werknemer terugplaatsen op de herplaatsingslijst en indien mogelijk een passende

functie aanbieden, met inachtneming van de uitspraak van de adviescommissie.
lndien de Adviescommissie Sociale Begeleiding het bezwaar van werknemer ongegrond acht, wordt
de werknemer schriftelijk geïnformeerd over de consequenties van weigering van het functie-
aanbod. De werknemer krijgt twee weken de tijd om het aanbod alsnog te aanvaarden. Bij blijvende
weigering van het aanbod kan ontslag aangevraagd worden.

12. Arbeidsvoorwaardenbijherplaatsing
72.7 Salorisgevolgen bij herplaatsing
Hogere functie
Als een boventallige werknemer binnen Máxima MC wordt herplaatst op een passende functie met
een hoger salarisniveau, dan ontvangt hij vanaf het moment van daadwerkelijke uitoefening van de

hoger gewaardeerde functie het salaris, inclusief de uitloopmogelijkheden, behorende bij de functie
waarop de werknemer is herplaatst. De werknemer wordt horizontaal overgeschaald. Bij de
inpassing in de hogere salarisschaal geldt tenminste het salarisbedrag dat overeenkomt met het oude
salaris. Als dit bedrag niet in de nieuwe salarisschaal voorkomt, dan geldt het naast hogere bedrag
van die salarisschaal.

Lage re fu nctie : so lo risgara ntie
Als de herplaatsingskandidaat binnen Máxima MC wordt herplaatst op een passende functie met een

lager salarisniveau, dan blijft het voor hem geldende salaris (inclusief uitloopperiodieken)
gehandhaafd voor de arbeidsduur van de vervallen functie. Als bij herplaatsing op een passende

functie met een lager salarisniveau urenuitbreiding plaatsvindt, is op deze extra uren het salaris

behorende bij de functie waarop de werknemer is herplaatst van toepassing.

Be hou d va n co m pete nties

Als de herplaatsingskandidaat in een lagere functie wordt herplaatst, werkt Máxima MC gedurende

twee jaar mee aan het op peil houden van competenties die voor de oorspronkelijke functie van

toepassing zijn. Eventuele scholing die hiervoor benodigd is wordt als verplicht aangemerkt en wordt
vergoed door Máxima MC . Dit geldt op verzoek van werknemer ook wanneer een werknemer in een

functie op hetzelfde salarisniveau wordt geplaatst, maar andere taken krijgt.
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Als een herplaatsingskandidaat in een functie op een lager niveau wordt herplaatst, heeft Máxima
MC gedurende twee jaar de inspanningsverplichting om deze herplaatste werknemer op het oude
salarisniveau terug te brengen, Als binnen die termijn alsnog formatieruimte in een passende functie
op het oude salarisniveau ontstaat, biedt Máxima MC deze functie aan de herplaatste werknemer
aan, die op een lagere functie is herplaatst. De herplaatste werknemer is gehouden deze functie op
zijn oorspronkelijk salarisniveau te aanvaarden. Als de herplaatste werknemer deze functie weigert,
vervalt de salarisgarantie en wordt het salaris van de functie waarin de werknemer is herplaatst van

toepassing.

He rhaa lde fu nctieverlogi ng

Als een werknemer door achtereenvolgende reorganisaties na het verkrijgen van een salarisgarantie
opnieuw een lagere functie aanvaardt, geldt als uitgangspunt voor de berekening van de
salarisgarantie het salaris op het niveau van vóór de eerste functieverlaging.

Tijdelijke functie
Een werknemer die een tijdelijke functie uitvoert, behoudt het salarisniveau van de oorspronkelijke
functie. Bij een hogere functie zal een waarnemingstoeslag conform de CAO van toepassing zijn.

72.2 Gevolgen voor overige arbeidsvoorwoarden
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan locatie en werktijden c.q, werkdagen, tenzij schriftelijk
overeengekomen. lndien de werktijden c.q. werkdagen wijzigen is een overgangstermijn van
toepassing (doorgaans een periode van drie maanden conform cao).

Niet opgenomen vakantie-uren etc. worden bij interne herplaatsing door de nieuwe afdeling
overgenomen en ingepla nd.

Bij het vervallen of verminderen van onregelmatige dienst is de afbouwregeling ORI conform CAO

Zieken huizen van toepassing.

lndien nodig en mogelijk worden afspraken gemaakt over gerichte bijscholing om de kans op een
succesvolle herplaatsing te vergroten. Scholing om aan de gestelde functie-eisen te voldoen, wordt
als verplicht aangemerkt. De kosten en tijd komen voor rekening van Máxima MC. Er wordt geen

terugbeta lingsverplichting opgelegd.

Terugkeergarantie

De boventallige werknemer die een arbeidsovereenkomst bij een andere werkgever wil afsluiten,
krijgt een garantie tot terugkeer als hij hierom vraagt voordat zijn dienstverband met Máxima MC

eindigt. De garantie geldt voor de duur van de wettelijke proeftijd. De terugkeergarantie geldt niet
wanneer de beëindiging bij de nieuwe werkgever is ingegeven door de schuld of door toedoen van

de werknemer. De werknemer dient dit middels een brief van de andere werkgever aan te tonen.

72.3 Locatiewijziging
Doordat Máxima MC twee locaties kent, is het mogelijk dat een functie moet worden uitgeoefend op
een andere werkplek. Werken op beide locaties van Máxima MC vormt een essentieel onderdeel bij
de uitvoering van het personeelsbeleid, waarin wordt gestreefd naar een adequate inzet van
personeel nu en in de toekomst.

lndien er sprake is van locatiewijziging gelden de volgende uitgangspunten
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ln situaties waarbij een functie/afdeling geheel verhuist van locatie, volgt de werknemer zijn

functie. De reiskosten worden aangepast conform Máxima MC reiskostenreglement.

lndien overplaatsingen naarde andere locatie noodzakelijkzijn in het kadervan o.a. een

verbetering in efficiency, is Máxima MC, in overleg met betreffende werknemers, gerechtigd de
werknemers over te plaatsen naar een andere werklocatie.

13. Mobiliteitsbevorderende maatregelen
Mobiliteitsbevorderende maatregelen zijn maatregelen die gericht zijn op het verhogen van de

externe mobiliteit van de werknemers. De mobiliteitsbevorderende maatregelen kunnen worden
overeengekomen met een boventallige werknemer (ofwel: mobiliteitskandidaat) als gevolg van een

reorganisatie.

Werknemers met de status 'pré-mobiel' kunnen ook gebruik maken van deze maatregelen. Zij

kunnen dit kenbaar maken bij hun leidinggevende. Vervolgens wordt dit in een gesprek met een

adviseur HRM verder besproken en vastgelegd.

7 3. 7 O ntwi kkelfo ci I iteite n
De werknemer wordt extra gestimuleerd om gericht te gaan werken aan zijn inzetbaarheid en

mobiliteit. Hiervoor kan de werknemer gebruik maken van bestaande instrumenten binnen het HRM

beleid van Máxima MC, maar hiertoe kunnen in overleg ook aanvullende instrumenten worden
ingezet. Voorbeelden van deze instrumenten zijn:

. loopbaanonderzoeken-begeleiding;
o ontwikkelassessment;
. een verkennende stage binnen of buiten Máxima MC;
o workshopTransitiemanagement.;
r workshop netwerken en/of sollicitatiegesprekken voeren;
. deelnemen aan banenmarkten;
o opleiding of omscholing;
o regionalemobiliteitspools.

Voorwaarde voor het inzetten van een specifieke ontwikkelfaciliteit is dat het gericht bijdraagt aan

het versterken van de inzetbaarheid en het vergroten van het realistische arbeidsmarktperspectief
van de werknemer. lnstrumenten die worden ingezet, worden in onderling overleg bepaald en

vastgelegd. Máxima MC en werknemer bespreken samen periodiek de voortgang en resultaten en

leggen dit vast in het PMP.

73.2 EVC-traject
De werknemer kan verworven competenties laten inventariseren en vastleggen door een daartoe
door Máxima MC aangewezen bevoegde instantie. De kosten van het Evc-traject zijn voor rekening
van Máxima MC.

73.3 Outplocement
De werknemer waarvoor intern geen reëel perspectief of mogelijkheden zijn, kan (op vrijwillige basis)

deelnemen aan een outplacementtraject om de kansen op het vinden van ander werk te vergroten
bij een door Máxima MC aangewezen extern bureau. Als werknemer bij een ander bureau een

outplacementtraject wil afnemen, dan is dit mogelijk mits hij kan aantonen dat het gekozen bureau

een gelijkwaardige kwaliteit van dienstverlening biedt als het bureau dat door Máxima MC is
geselecteerd.
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Máxima MC en werknemer overleggen voorafgaand over de vorm, inhoud en lengte van het traject
van outplacement en plannen vaste evaluatiemomenten in. De werknemer wordt desgewenst
vrijgesteld van werk om aan het outplacementtraject te werken. Máxima MC en werknemer maken
maatwerkafspraken over de voorwaarden voor het outplacementtraject. De kosten van het
overeengekomen outplacementtraject zijn voor rekening van Máxima MC .

73.4 Detachering
Om de kansen op herplaatsing te vergroten, kan de boventallige werknemer met diens instemming
gedetacheerd worden naar een andere werkgever. Zowel Máxima MC als werknemer kan hiertoe het
initiatief nemen. De werkzaamheden hoeven (binnen redelijke grenzen) niet passend te zijn, mits de
kans op het vinden van een nieuwe baan buiten de organisatie hiermee worden vergroot. Afspraken
over detachering worden in het PMP opgenomen. De detachering wordt vastgelegd in een

detacheringsovereenkomst tussen de werknemer, Máxima MC en de andere werkgever. De

werknemer (de gedetacheerde) verklaart akkoord te gaan met tewerkstelling bij de andere
werkgever. De bestaande arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden blijven gedurende de

detachering ongewijzigd van kracht. Als de werknemer wordt gedetacheerd in een hoger
gesalarieerde functie, ontvangt hij gedurende de detachering dit hogere salaris.

Ten aanzien van de reiskosten woon-werkverkeer bij detachering geldt dat deze worden vergoed

conform de CAO Ziekenhuizen.

De werknemer bij wie sprake is van detachering blijft gedurende de detacheringsperiode
herplaatsingskandidaaU het mobiliteitstraject wordt dan ook voortgezet. lndien zich een

herplaatsingsmogelijkheid tijdens de detacheringsperiode voordoet, biedt Máxima MC deze functie
schriftelijk aan de werknemer aan en informeert de ontvangende leidinggevende hierover, zoals

beschreven in de procedure herplaatsing (hoofdstuk 10 van dit sociaal plan).

73.5 Vrijwillig vertrek met mobiliteitspremie
De werknemer die uiterlijk binnen drie maanden na de datum van pré-mobiliteit/boventalligheid zijn

dienstverband vrijwillig opzegt, ontvangt een mobiliteitspremie. Afspraken worden schriftelijk
vastgelegd. De werknemer die gebruik maakt van de mobiliteitspremie, ziet daarmee af van de

rechten die uit dit sociaal plan volgen en kan dan geen beroep doen op andere faciliteiten en

maatregelen uit dit sociaal plan.

De hoogte van de mobiliteitspremie is:

o dienstverband2 van O tot 5 jaar: 2 bruto maandsalarissen;
o dienstverband van 5 tot L0 jaar: 4 bruto maandsalarissen;
o dienstverband van 10 tot 20 jaar: 6 bruto maandsalarissen;
o dienstverband van 20 jaar of meer: 8 bruto maandsalarissen.

De mobiliteitspremie kan worden verhoogd met een extra premie. Wanneer een werknemer binnen
twee maanden na de vastgestelde datum van boventalligheid werkelijk uit dienst is, ontvangt deze

werknemer een extra maandsalaris bovenop de hierboven beschreven mobiliteitspremie. De totale
mobiliteitspremie, inclusief extra premie, kan maximaal € 45.000 bruto (vijfenveertigduizend euro)
bedragen.

2 Dienstverband: Le datum in dienst (tenzij er een onderbreking van 6 maanden of meer tussen dienstverbanden van

toepassing is geweest).

Sociaal Plan Máxima MC 2022 - 2023

definitieve versie

Pagina 17 van 28



{,ï máxima mc
lndien sprake is van vrijwillig vertrek heeft de werknemer geen aanspraak op de overige
voorzieningen van dit Sociaal Plan of op een financiële ontslagregeling die, op basis van de cao, op
zijn arbeidsovereenkomst van toepassing is of enige andere vergelijkbare regeling of ontslagregeling,
waaronder de transitievergoeding.

73.6 Salarissuppletie
De mobiliteitskandidaat die een gelijkwaardige functie voor dezelfde arbeidsduur tegen een lager
salaris bij een andere werkgever aanvaardt, komt in aanmerking voor aanvulling op het salaris.

De suppletie wordt berekend over de arbeidsduur van de functie waarvoor men boventallig is.

De aanvulling is gelijk aan het verschiltussen het oude en het nieuwe salaris. Uitgangspunt voor de
suppletie is het op het moment van overgang voor de werknemer geldende bruto maandsalaris.

De aanvulling bed raagt:
o gedurende de eerste 6 maanden na overgang:1OO% van het verschil;
o gedurende de daarop volgende 6 maanden: 50% van het verschil.

De mobiliteitskandidaat kan slechts één keer een beroep doen op loonsuppletie voor de duur van
maximaal L jaar.

7 3.7 Sol li citatie-a ctiviteite n
Máxima MC verleent werknemer betaald verlof als een sollicitatiegesprek niet in vrije tijd kan

worden gepland.

73.8 Opzegtermijn
Bij vrijwillige uitdiensttreding wordt de opzegtermijn niet in acht genomen. Van de werknemer wordt
wel verwacht dat hij eventuele (tijdelijke) werkzaamheden zorgvuldig afrondt of overdraagt. Máxima
MC en werknemer bepalen dan in overleg de datum van uitdiensttreding.

7 3. 9 Studie koste n/v e rh u iskoste n
Voor de boventallige werknemer die zelf ontslag neemt, geldt geen terugbetalingsverplichting van

studiekosten en verhuiskosten. Per datum uitdiensttreding wordt de (restant)schuld kwijtgescholden.

73.70 tuhilea
De werknemer die binnen één jaar na vrijwillig vertrek recht heeft op een jubileumuitkering op grond

van de cao Ziekenhuizen, krijgt deze uitkering bij vertrek uitbetaald. De jubileumuitkering wordt niet
uitbetaald als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en daarbij de jaren van de vorige
werkgevers meerekent bij de bepaling van het aantal dienstjaren.

73.77 Voorstellen van Móxima MC of werknemer
Voorstellen van de werknemer
Een (pré-mobiele of boventallige) werknemer kan voorstellen doen die leiden tot verbetering van het
toekomstperspectief of het realiseren van een nieuw toekomstperspectief, daaronder begrepen een

voorstel tot herplaatsing op een functie op lager functieniveau (één of meer functieniveaus lager dan

de oorspronkelijke functie) of een vergoeding voor het volgen van bij-/omscholing. De acceptatie
door Máxima MC en werknemer van een dergelijk voorstel kan leiden tot beëindiging van de
arbeidsovereenkomst en tot finale kwijting.
lndien een voorstel leidt tot een dergelijk besluit kan een werknemer geen beroep meer doen op
andere maatregelen uit dit sociaal plan.
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Voorstellen van Máxima MC

Máxima MC kan aan een (pré-mobiele of boventallige) werknemer voorstellen doen betreffende een
afkoop van de in dit hoofdstuk genoemde regelingen. De hoogte van de afkoop zaltussen Máxima
MC en werknemer in onderling overleg worden overeengekomen. De acceptatie door Máxima MC

en werknemer van een regeling leidt tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst en finale kwijting.
De werknemer die van dit artikel gebruik maakt kan verder geen beroep doen op andere
maatregelen uit dit sociaal plan.

L4. Remplagantenregeling
Een niet boventallige werknemer die door zijn vertrek een plek achterlaat die naar het oordeel van
Máxima MC één-op-één door een boventallige werknemer kan worden ingevuld, komt ook in
aanmerking voor een vertrekpremie. De remplagant (plaatsmaker) kan zich aanmelden voor de
remplagantenregeling als hij in de plaatsingsprocedure is geplaatst en wil vertrekken. Plaatsing van
boventallige werknemers op de vrijgekomen formatie vindt plaats op basis van de
plaatsingsvolgorde, zoals beschreven in paragraaf 10.1. De remplagant zegt binnen twee maanden na

het definitieve besluit van de raad van bestuur over de reorganisatie zijn dienstverband op. Hierbij
gelden de volgende voorwaarden:
. de situatie dient in het belang van de organisatie uit te pakken en vooraf schriftelijk akkoord te

zijn bevonden door Máxima MC;
. de remplagant is op het moment dat hij aangeeft zijn dienstverband te willen beëindigen

alsmede op de daadwerkelijke datum van beëindiging, niet arbeidsongeschikt;
r indien na het verzoek van de remplagant, om zijn dienstverband te willen beëindigen op grond

van deze remplagantenregeling, blijkt dat er eventuele andere ontslagredenen - anders dan de
reorganisatie - naar voren komen dan wel van toepassing zijn, kan Máxima MC te allen tijde
besluiten het verzoek van de remplagant af te wijzen. Hierdoor eindigt het dienstverband niet op
verzoek van de remplagant, maar zal het dienstverband blijven doorlopen totdat het
dienstverband op andere gronden wordt beëindigd.

o de boventallige werknemer wordt in de vrijgekomen functie van de remplagant geplaatst;
o de remplagant ontvangt een mobiliteitspremie zoals beschreven in artikel 13.5 van dit sociaal

plan.

. remplaganten worden op volgorde van anciënniteit behandeld. Wanneer meerdere werknemers
aangeven plaats te willen maken voor een boventallige werknemer, wordt het verzoek van de
werknemer die het langst in dienst is het eerst in behandeling genomen.

15. AdviescommissieSociale Begeleiding
Met het oog op een zo zorgvuldig mogelijke uitvoering van dit sociaal plan wordt door de Raad van
Bestuur van Máxima MC een Adviescommissie Sociale Begeleiding samengesteld. Deze commissie
wordt ingesteld voor de werkingsduur van dit Sociaal Plan.

Taok

De commissie brengt op verzoek van Máxima MC of de werknemer een zwaarwegend advies uit over
de toepassing van dit Sociaal Plan in een individuele situatie.

De commissie:
. spreekt zich uit over situaties waarin Máxima MC verplicht is advies op te vragen op grond

van dit Sociaal Plan respectievelijk de cao;
. toetst of Máxima MC de werknemer voldoende begeleidt en ondersteunt bij het vinden van

ander werk, als de werknemer daarover een oordeel vraagq
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. toetst of werknemer zich voldoende inspant bij het vinden van ander werk, als Máxima MC

daarover een oordeel vraagt.

Samenstelling

De commissie bestaat uit drie externe leden: twee leden en een voorzitter. Eén lid (en een
plaatsvervangend lid) wordt benoemd door de Raad van Bestuur. Eén lid (en een plaatsvervangend

lid) wordt bindend voorgedragen door de ondernemingsraad. Deze twee leden dragen samen een

onafhankelijke voorzitter voor. De commissie wordt benoemd door de Raad van Bestuur.

De (plaatsvervangend) leden en voorzitter van de commissie zijn niet in dienst bij Máxima MC of
daaraan gelieerde ondernemingen van Máxima MC.

Om tot standpuntbepaling te komen, moeten de drie leden (of hun plaatsvervangers) aanwezig zijn

Benoeming van de voorzitter en leden vindt plaats voor de duur van dit Sociaal Plan

Secretaris en secretqridat
De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, die zelf geen deel uitmaakt van de
commissie. Máxima MC voorziet de commissie van deze secretariële b'ljstand en van alle faciliteiten
die de commissie noodzakelijk vindt voor een goede vervulling van haar taak.

Reglement

De commissie heeft als eerste taak na haar aantreden, het opstellen van een reglement dat haar
werkwijze adequaat regelt. De Raad van Bestuur stelt dit reglement vast. Direct na de vaststelling van
haar reglement verstrekt de commissie een exemplaar hiervan aan de Raad van Bestuur en aan de

ondernemingsraad.

Afwijken advies
Van een advies van de commissie kan slechts op zwaarwegende gronden worden afgeweken.

Geheimhouding

De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zakelijke en persoonlijke
gegevens die hen bij het uitvoeren van hun taak ter kennis komen.

Kosten

Eventuele kosten die de commissie maakt in verband met de uitoefening van haar taak komen
binnen redelijke grenzen voor rekening van Máxima MC. Een door werknemer ingeschakelde
(juridisch) gemachtigde komt voor rekening van werknemer zelf.

Kontonrechter
Als een werknemer zijn situatie al bij de rechter heeft aangemeld, dan heeft hij geen toegang tot de
commissie. Als tijdens de behandeling van een verzoek door Máxima MC en/of werknemer de gang

naar de rechter wordt gemaakt, dan staakt de commissie de verdere behandeling.
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t6. Begripsbepalingenendefinities

Adviescommissie Sociale Begeleiding

De commissie die op verzoek van Máxima MC of werknemer toetst en/of adviseert over de

toepassing van bepalingen die in dit sociaal plan zijn opgenomen.

Afs p i eg e I i ng sbe g i n se I
Het afspiegelingsbeginsel wordt gehanteerd bij de bepaling van boventalligheid. Het
afspiegelingsbeginsel dient om de plaatsings-, dan wel ontslagvolgorde, van werknemers te bepalen
per categorie uitwisselbare functies van een organisatorische eenheid, op basis van de
leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies. Het personeelvan de

categorie uitwisselbare functies wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, te weten:
. van 15 tot 25 jaar;
. van 25 tot 35 jaar;
. van 35 tot 45 jaar;
. van 45 tot 55 jaar;
r vanaf 55 jaar (voordat het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast worden eerst de werknemers

die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt boventallig verklaard).

De verdeling van de te plaatsen werknemers over de leeftijdsgroepen dient zo plaats te vinden dat
de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies voor en na de
reorganisatie/organisatiewijziging waarbij minder formatieplaatsen beschikbaar zijn in de nieuwe
situatie dan in de oude situatie, verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk is.

Anciënniteitbeginsel
Het anciënniteitsprincipe wordt gehanteerd bij plaatsing. Op grond van het langste dienstverband
wordt een onderscheid gemaakt tussen werknemers die een gelijke aanspraak hebben. De

werknemer met het langste dienstverband, uitgedrukt in hele maanden, wordt als eerste geplaatst.
De lengte van het dienstverband wordt bepaald door het aantal aaneengesloten dienstjaren dat de
werknemer bij de organisatie (of diens rechtsvoorgangers), in op elkaar aansluitende
dienstverbanden, of met een onderbreking van maximaal zes kalendermaanden, heeft opgebouwd.

Be I a n gste I I i ng sg e s p re k
Met de boventallige werknemer wordt een belangstellingsgesprek gevoerd waarin de mogelijkheden
en wensen van de herplaatsing worden geïnventariseerd.

Boventalligheid
Boventallig is:

o de werknemer wiens functie en/of arbeidsplaats (formatieplaats) door een
reorganisatie/organisatiewijziging vervalt c.q. komt te vervallen en voor wie niet direct een
gelijke, gelijkwaardige of passende functie beschikbaar is; of

o de werknemer wiens functie-inhoud ingrijpend wijzigt voor wat betreft
hoofdtaken/resultaatgebieden conform de functiebeschrijving en het aantoonbaar is dat hij niet
binnen een redelijke termijn aan de nieuwe functie-eis kan voldoen.

. de werknemer die niet direct is geplaatst in de (nieuwe) organisatiestructuur van het
reo rga n iserend orga n isatieonderdeel.

Boventalligheid wordt aan de werknemer met redenen omkleed schriftelijk meegedeeld, onder
vermelding van de ingangsdatum van boventalligheid, zijnde de datum waarop de functie /
arbeidsplaats formeel vervalt. De werknemer kan niet met terugwerkende kracht boventallig worden
verklaard.
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Detachering

Het gedurende een bepaalde tijd bij een andere organisatie werkzaam zijn, waarbij het
dienstverband met Máxima MC gehandhaafd blijft. Detacheren gebeurt op vrijwillige basis.

Dienstjaren
Het aantaljaren (en maanden indien er sprake is van onvolledige jaren) aaneengesloten
doorgebracht bij de huidige werkgever en diens rechtsvoorganger(s). Als er sprake is van een
onderbreking in het dienstverband, korter dan 6 maanden worden de dienstjaren bij elkaar opgeteld

Formatie

Een formatieplaats wordt als eenheid gehanteerd om een functie in een aantal arbeidsuren uit te
drukken. De omvang van één formatieplaats is gerelateerd aan een voltijds dienstverband (fte).

Formatieplaatsenplan
Een overzicht van functies en formatieplaatsen met een aanduiding van inhoud, eisen en niveau van
alle functies, alsmede een weergave van de locatie(s) waar de werkzaamheden (zullen)worden
verricht. Het nieuwe formatieplaatsenplan vormt een weergave van de situatie na de in het
veranderplan beschreven reorganisatie/organisatieverandering; het oude forrnatieplaatsenplan
vormt de weergave van de setting voorafgaand aan de reorganisatie/organisatieverandering.

Functie
c Gelijke Íunctie

Een functie binnen het formatieplaatsenplan in dezelfde functiegroep waarbij de functie-eisen, -

inhoud en opleidingseisen niet (wezenlijk) afwijken in vergelijking met de oorspronkelijke functie.
o Gelijkwoardige / uitwisselbare functie(s)

Twee of meer functies met verschillende benamingen die op basis van aard, functie-inhoud,
niveau, beloning, omstandigheden en gelijkwaardigheid als wederzijds uitwisselbaar moeten
worden beschouwd. De functie wijkt nauwelijks af van de huidige functie(s).

o Huidige Íunctie
De functie waarin de werknemer voorafgaand aan de reorganisatie/organisatieverandering was
aangesteld.

o Nieuwe Íunctie
Een functie die voorkomt in het nieuwe formatieplaatsenplan en niet voorkwam in het oude
formatieplaatsenplan, voortvloeit uit de organisatiestructuur na de

reorganisatie/organisatieverandering en gezien de vereiste opleiding/opleidingsniveau, vereiste
ervaring, competenties, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden wezenlijk anders is dan
de functies van voor de reorganisatie/organisatieverandering. De functie-inhoud en niet de
benaming van de functie is leidend. Een nieuwe functie kan een passende functie zijn.

e Possende functie
Een functie die qua functie-inhoud, omvang van het huidige dienstverband, vereiste kennis,
vaardigheden, functieniveau en beloning in redelijkheid geacht wordt aan te sluiten bij de
capaciteiten, persoonlijke omstandigheden (binnen redelijke termijn af te ronden) opleiding en

ervaring van de werknemer. Er is hierbinnen sprake van een passende functie indien de
werknemer binnen 6 maanden aan de betreffende functie-eisen kan voldoen. Het salarisniveau
van de passende functie wijkt maximaal L functieschaal af van de functie die de werknemer
vervult op het moment van de aankondiging van de boventalligheid. Een boventallige werknemer
kan geen rechten ontlenen aan een hogere functie, maar komt daarvoor wel in aanmerking
wanneer hij hiervoor geschikt is.
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a

Tijdelijke functie
Een functie die een boventallige werknemer tijdelijk wordt aangeboden omdat er niet direct een
structurele passende functie voorhanden is.

Vervallen functie
Een functie die in de oude organisatiestructuur voorkwam, maar in de nieuwe structuur niet
meer terugkomt.

Herplaatsingslijst
Een herplaatsingslijst is een lijst waarop de namen van werknemers staan vermeld die als gevolg van
een organisatiewijziging of reorganisatie boventallig zijn geworden. Vanaf het moment van plaatsing
op de herplaatsingslijst, wordt er actief gezocht naar passende herplaatsmogelijkheden in- en extern

Maandsalaris
Het tussen werknemer en werkgever overeengekomen bruto-maandsalaris, zoals gedefinieerd in de
begripsbepaling van de cao ziekenhuizen.

Mobiliteitskqndidaat
De mobiliteitskandidaat is de boventallige werknemer op wie ten gevolge van boventalligheid een
mobiliteitstraject van toepassing is en die op de herplaatsingslijst komt.

Mobiliteitsteam
Het team dat werknemers met de status 'boventallig' of 'pre-mobiel' begeleidt bij het vinden van
ander werk en verantwoordelijk is voor de mobiliteitstrajecten. Dit team bestaat uit de
leidinggevende en adviseurs van de afdeling HRM (HR-adviseurs, loopbaanadviseurs).

Orga n isatorische ee nhe id
Het organisatieonderdeel dat in het reorganisatieplan is aangewezen als onderdeel waar een
reorga n isatie plaatsvindt.

Pe i ld atu m ofspiege I i ng
De peildatum is de datum waarop Máxima MC het voorgenomen besluit tot de
reorganisatie/organisatieverandering omzet in een definitief besluit. Deze datum is bepalend voor de
afspiegeling.

Plaatsing

werknemers met een formatieplaats in een organisatorische eenheid die bij een
reorganisatie/organisatieverandering wordt betrokken, zullen in de plaatsingsprocedure worden
betrokken. Van plaatsing is sprake als deze werknemer in een functie met formatieplaats in het
nieuwe of veranderde organisatorische eenheid wordt benoemd. Dat kan ook betekenen dat een
werknemer zijn nieuwe functie (deels) op een andere locatie gaat uitoefenen.

Plaatsingslijst
Een plaatsingslijst is een lijst waarop alle te plaatsen werknemers zijn opgenomen in de volgorde van
plaatsing (o.b.v. afspiegeling en vervolgens anciënniteit). Werknemers die niet geplaatst kunnen
worden, worden boventallig.

Pré-mobiel
De status van pré-mobiel wordt toegekend aan de werknemer die het risico loopt om boventallig te
worden.
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Re m p la ga nte n/p I a ats ma ke rs

Een werknemer die zelf niet boventallig is, maar door wiens vertrek uit de organisatie binnen drie
maanden de boventalligheid van een collega-werknemer wordt opgelost.

Re o rga n i sat i e/o rg a n isati eve ra n d e r i ng
Een verandering in de structuur en/of taakstelling van (een onderdeel van) de organisatie met
rechtspositionele gevolgen voor één of meer werknemers, als gevolg van een besluit van de Raad van
Bestuur, nadat hierover op verzoek van de Raad van Bestuur advies is uitgebracht door de
ondernemingsraad.

Reorgonisatieplan
Het na overleg met de ondernemingsraad vastgestelde plan t.a.v. de reorganisatie waarin de
aanleiding, doelstelling, omvang, uitvoering en gevolgen zijn beschreven.

Salarisgarontie
De werknemer die als gevolg van de reorganisatie een andere passende functie aanvaardt waaraan
één lager salarisniveau is verbonden dan aan de eerder vervulde functie, behoudt aanspraak op het
brutosalaris plus het salarisperspectief behorende bij de schaal van de oorspronkelijke functie.

Sociaalplan
Een sociaal plan geeft aan hoe omgegaan zal worden met de personele gevolgen van een
organisatieverandering. Het sociaal plan beschrijft de procedure die bij herplaatsing geldt en wat van
Máxima MC als werkgever en wat van de werknemer verlangd mag worden.

Werkgever

De partij waarmee de werknemer een (leer-/)arbeidsovereenkomst is aangegaan, te weten de
stichting'Stichting Máxima Medisch Centrum'.

Werknemer
De persoon die een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd is aangegaan met Máxima MC .
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Bijlage 1 Schematische weergave van het herplaatsingstraject
(mobiliteitstraject)

Rollen en
ve rantwoordel ijkheden :
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Bijlage 2 Formul ier Bela ngstel I ingsregistratie

Algemene gegevens

Naam:

Personeelsnummer:

Geboortedatum:
Functie:

Afdeling:

Datum in dienst:
Deeltijdpercentage:

Werktijden o alle diensten
o maandag van

o dinsdag van

o woensdag van
o donderdag van

tot
tot
tot

tot
tot
tot
tot

o vrijdag van

o zaterdag van

o zondag van

Gevolgde opleidingen Datum diploma

Op dit moment bezig met een opleiding? o ja o nee
Zo ja, welke

Datum afronding

Op basis van een studieovereenkomst? o ja o nee

Erva ring/Verloop dienstverba nd :

Werkgever Functie

Voorkeu rsfuncties

Afdeling

Sociaal Plan Máxima MC2022 * 2023
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nctieFu

t,t I
Functie waarvoor scholing vereist is:

Opleiding

Bent u bereid een opleiding te volgen voor bovenstaande functies? o ja o nee

Wijzigen deeltijd percentage en/of we rktijden

ee bespreekbaar opmerkingen
Langer werken
Korter werken
Andere werktijden

1.

2

Ja

o

o

o

n

o

o

o

o

o

o

Omsta ndigheden die wijzigingen in werktijden bemoeilijken/verhinderen

Ongewenste fu nctie, afdeling, werkt'ljden

Omsta nd igheden die herplaatsingska nsen verklei nen/vergroten

Opmerkingen en/of aa nvullingen
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Startdatum boventa lligheid

Duu r mobi liteitstraject
Naam werknemer

Organisatorische eenheid

Afdeling
Functie

FWG-niveau

ln dienst sinds

Naam leidinggevende

i;ï máxima mc
3 Formulier Persoon mobiliteitsplan (PMP)

Doel van de herplaatsing

Einddoel herplaatsing

Activiteiten:

Scholingsactiviteiten :

Evaluatiemomenten:

Benodigde hulpmiddelen en budget:

Datum ondertekening _-_

Handtekening werknemer Handtekening leidinggevende
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