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Lentis 

Aan: de vertegenwoordigers van de Werknemersorganisaties 
FNV 
CNV 
FBZ en 
Nu' 91 

Geachte vertegenwoordigers van de Werknemersorganisaties, 

Op 31 mei 2022 hebben wij in ons overleg te kennen gegeven dat Lentis het 
huidige Sociaal Plan nogmaals zou willen verlengen tot uiterlijk 01-01-2024. 
Tegelijk hebben we wederom onze wens uitgesproken om te komen tot een 
tweetal Sociaal Plannen/Sociale Kaders voor respectievelijk Lentis GGz en 
Dignis. We willen de tijd van de verlenging gebruiken om ons eerst te richten 
op de ontvlechting en dan te komen tot de nieuwe Sociaal Plannen. 

Mevrouw Sprokholt heeft hierop een voorstel gedaan. Zij gaf aan dat het haar 
voorkeur heeft om niet te verlengen tot een uiterste datum, maar in het kader 
van de duidelijkheid richting medewerkers te verlengen tot 1 januari 2024. 
Mochten we voor die datum al twee nieuwe Sociaal Plannen gereed hebben, 
kunnen we het verlengde huidige Sociaal Plan altijd `openbreken' en de nieuwe 
plannen eerder in werking laten treden. 

De Raad van Bestuur heeft dit besproken en graag bevestigen we het 
navolgende: 

1. De ontvlechting gaat gefaseerd verlopen. Gedurende de looptijd willen we 
alle betrokken medewerkers een uniform kader bieden, zodat voor iedereen 
de rechten en plichten hetzelfde zijn ongeacht het moment waarop een 
medewerker te maken krijgt met de ontvlechting. 

2. We willen in gesprek over twee nieuwe Sociale Plannen voor 
respectievelijk Dignis en Lentis GGz. We willen voorkomen, dat het 
huidige Sociaal Plan is afgelopen, maar er nog geen nieuwe Sociale 
Plannen zijn. 

In lijn met bovenstaande doen we jullie het volgende voorstel: 

We verlengen het huidige Sociaal Plan voor alle reorganisaties, tot 1 januari 
2024. De ontvlechting blij ft in alle fasen onder het te verlengen huidige Sociaal 
Plan vallen. 
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Gedurende de looptijd werken we gezamenlijk aan de twee nieuwe Sociaal 

Plannen voor Dignis en Lentis GGz. Zodra de nieuwe Sociale Plannen 

vastgesteld zijn, kunnen deze in werking treden. Mocht dit voor 1 januari 2024 

het geval zijn, breken we de looptijd eerder open en laten we de nieuwe plannen 

op dat moment ingaan (en beëindigen we derhalve het huidige Sociaal Plan 

vóór 1 januari 2024). 

Met referte aan het overleg van 31 mei 2022 gaan we ervan uit dat we de 

gemaakte afspraken correct hebben verwoord in bovenstaand schrijven. 

Mochten er nog vragen en/ of opmerkingen zijn dan vernemen we dat graag 

uiterlijk 8 juli aanstaande. 

J.H. Oostinga 
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L. Wanders
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